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إن التغيرات المناخية تلقي بظاللها على كافة
القطاعات االقتصادية ومختلف شرائح المجتمع.
تغير المناخ تؤكد
فاألدلة العلمية المتزايدة على ّ
مجاال للشك على ضرورة توحيد
بما ال يدع
ً
وتعزيز جهود التصدي لتداعيات هذه الظاهرة.
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“ستعيش األجيال
القادمة في عالم يختلف
ً
تماما عن ذاك الذي
اعتدنا عليه ،لذا فمن
الضروري أن نعد أنفسنا
وأوالدنا لذلك العالم
الجديد”
املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان
م�ؤ�س�س دولة الإمارات العربية املتحدة (تغمده اهلل بوا�سع رحمته)
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"إن مستقبل البالد
يتوقف على قدرتنا على
إدارة مواردنا الوطنية
مع الحكمة والحرص
على مصالح المستقبل"
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان
رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة (حفظه اهلل)
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"هدفنا واضح ...وهو
بناء اقتصاد يحافظ
على البيئة ،وبيئة تدعم
نمو االقتصاد"
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي (رعاه اهلل)

7

8

اخلطة الوطنية للتغري املناخي لدولة الإمارات العربية املتحدة 2050-2017

"يجب علينا موازنة
المسؤولية بين واجبنا
لتحديث مصادر أخرى
للطاقة وحماية البيئة
التي نعيش عليها
وتوفير اإلرث المناسب
لألجيال القادمة"
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان
ويل عهد �أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة (رعاه اهلل)
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تمهيد

للتغي املناخي ،والت ��ي متثل خارطة
�إن ��ه ملن دواعي �س ��روري �أن �أق ��دم لكم اخلطة الوطني ��ة ّ
طري ��ق  لدعم الأن�ش ��طة واملبادرات الوطنية الرامية �إىل مواجه ��ة التحديات املناخية ،وذلك
من خالل احل ّد من تداعيات تغري املناخ وتعزيز تدابري و�إجراءات التك ّيف يف دولة الإمارات
�ضمن �إطار زمني ميتد حتى عام .2050
�إن التغريات املناخية تلقي بظاللها على كافة القطاعات االقت�صادية وخمتلف �شرائح املجتمع .فالأدلة العلمية
تغي املناخ ت�ؤكد مبا ال يدع جما ًال لل�شك على �ضرورة توحيد وتعزيز جهود الت�صدي لتداعيات هذه
املتزايدة على ّ
الظاهرة .ومبا �أن دولة الإمارات تقع يف بيئة �صحراوية جافة تت�سم ب�شح املياه  ،ف�إنه من الأهمية العمل على التك ّيف
مع التغريات املناخية ،الأمر الذي ي�ستدعي بال�ضرورة تطوير وتعزيز كفاءة �أن�شطتنا و�إجراءاتنا على هذا ال�صعيد.
ورغم �أن التغري املناخي ي�شكل  حتدي ًا تنموي ًا هام ًا ملعظم الدول� ،إال �أننا جند فيه �أي�ض ًا فر�صة لتنويع االقت�صاد
واال�ستثمار يف حمركات منو جديدة تتمثل يف خدمات ومنتجات بيئية مبتكرة .وبالفعل ،مت�ضي دولة الإمارات
بخطى حثيثة باالجتاه ال�صحيح نحو حتقيق ذلك .ولعل من �أبرز الأمثلة على هذا ال�صعيد ،هو تطبيق تقنيات
الطاقة ال�شم�سية على نطاق وا�سع ،و الذي يعك�س الدور الريادي للدولة يف اتخاذ �إجراءات الت�صدي لتغري املناخ،
مبا يخدم �أهداف الأجندة العاملية للتنمية امل�ستدامة.
للتغي املناخي� ،إىل  تعزيز دورها الريادي يف  اجلهود
وبنا ًء عليه ،ت�سعى دولة الإمارات ،من خالل اخلطة الوطنية ّ
العاملية  وت�أكيد القدرة على اجلمع يف �آن واحد بني معاجلة التحديات وموا�صلة م�سرية التنمية االقت�صادية.
وا�ستناد ًا �إىل ال�سيا�سات الوطنية املت�صلة بالنمو الأخ�ضر والتنمية امل�ستدامة ،وبالأخ�ص «الأجندة اخل�ضراء
لدولة الإمارات  ،»2030-2015ويف �ضوء الآراء والأفكار الق ّيمة التي ح�صلنا عليها من خمتلف الأطراف املعنية
�سواء يف القطاعني العام واخلا�ص �أو يف املنظمات الغري حكومية ،ف�إن اخلطة الوطنية �ستعزز زخم اجلهود
غنى عن القول ب�أننا  ل�سنا �أمام �سيا�سة فريدة من نوعها ،بل �أمام
املبذولة ملواجهة حتديات تغري املناخ .ونحن يف ً
خطة عمل متممة ت�ستهدف ب�شكل خا�ص  مواجهة حتديات التغري املناخي     .
ختام ًا� ،أو ّد �أن �أتوجه بال�شكر اجلزيل �إىل جميع اجلهات املعنية على م�ساهمتها يف تطوير اخلطة الوطنية للتغري
املناخي ،و�أ�ؤكد مرة �أخرى التزام دولة الإمارات الرا�سخ واملتجدد مبوا�صلة العمل على مواجهة حتديات ظاهرة
تغري املناخ التي يجب �أن تكون �أي�ض ًا م�س�ؤولية اجلميع .ف�أمام كل واحد منا م�س�ؤولية يجب عليه النهو�ض بها ،ودور
ينبغي �أن يلعبه لتحويل هذا التحدي العاملي �إىل فر�صة حقيقية لالزدهار واالرتقاء بجودة احلياة.

الدكتور ثاين بن �أحمد الزيودي
وزير التغري املناخي والبيئة
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شكر وتقدير
وزارة التغري املناخي والبيئة هي  -اجلهة احلكومية الرئي�سية امل�س�ؤولة عن تطوير ال�سيا�سات واملبادرات الرامية للحد من
ظاهرة التغري املناخي والتكيف معها .وقد مت �إعداد هذه اخلطة بال�شراكة مع املعهد العاملي للنمو الأخ�ضر و «جمعية الإمارات
للحياة الفطرية» وقد ا�ستند �إعداد اخلطة �إىل حتليل مف�صل للواقع والثغرات ،واملقارنة املرجعية الدولية ،و�سل�سلة من اللقاءات
اجلماعية وامل�شاورات الثنائية مع خرباء وممثلني عن امل�ؤ�س�سات احلكومية وال�شركات اخلا�صة وامل�ؤ�س�سات الأكادميية املدرجة
�أدناه.
مكتب رئا�سة جمل�س الوزراء
وزارة املالية
وزارة الطاقة وال�صناعة
وزارة تطوير البنية التحتية
الهيئة االحتادية للتناف�سية والإح�صاء
الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
الهيئة العامة للطريان املدين
هيئة البيئة� -أبوظبي
دائرة التنمية االقت�صادية � -أبوظبي
دائرة التنمية االقت�صادية  -دبي
دائرة التنمية االقت�صادية  -ال�شارقة
املجل�س الأعلى للطاقة يف دبي
الهيئة االحتادية للرقابة النووية
الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء
بلدية دبي
بلدية الفجرية
بلدية ال�شارقة
هيئة الطرق واملوا�صالت يف دبي
هيئة حماية البيئة والتنمية بر�أ�س اخليمة
�شركة برتول �أبوظبي الوطنية (�أدنوك)
هيئة الإمارات للموا�صفات واملقايي�س
هيئة البيئة واملحميات الطبيعية يف ال�شارقة
دائرة الأ�شغال واخلدمات العامة يف ر�أ�س اخليمة
�شركة ال�شارقة للبيئة (بيئة)
�شركة �أبوظبي للطاقة امل�ستقبل (م�صدر)

موانئ دبي العاملية
مركز دبي املتميز ل�ضبط الكربون
مبادرة �أبوظبي العاملية للبيانات البيئية
�شركة حماجر الوطنية
�شركة �إمارات امل�ستقبل
االحتاد للطريان
جامعة زايد
بنك �أبوظبي الأول
برنامج ال�شيخ زايد للإ�سكان
جمموعة ماجد الفطيم
جمموعة اليو�سف
جمموعة النابودة
جمموعة الفطيم
جمموعة ال�سركال
جمموعة الر�ستماين
جمموعة �أغذية
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االختصارات
BUR

تقرير امل�ستجدات ال�صادر كل �سنتني

INDC

امل�ساهمات املعتزمة املحددة وطني ًا

NDC

امل�ساهمات املعتزمة املحددة وطني ًا

UNFCCC

اتفاقية الأمم املتحدة االطارية ب�ش�أن تغري املناخ
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National Climate Change Plan of the United Arab Emirates 2017-2050
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 .1مقدمة

بذلت دولة اإلمارات جهودا للتصدي
لظاهرة التغير المناخي ،وذلك بتحويل
آثارها السلبية إلى فرص تنموية مبتكرة
تساهم في تحقيق التنوع االقتصادي
والنمو المستدام.
ومثال على ذلك النمو املت�سارع يف قطاع الطاقة النظيفة واملتجددة واال�ستثمار امللحوظ
يف املدن امل�ستدامة والأبنية اخل�ضراء ،بالإ�ضافة �إىل الزيادة املطردة للم�ساحات
اخل�ضراء والعناية باملحميات الطبيعية وغري ذلك من اجلهود والإجنازات.
ولذلك ،ف�إن اخلطة الوطنية للتغري املناخي (امل�شار �إليها اخت�صاراً يف هذا التقرير بـ
«اخلطة املناخية») ت�أتي لتعرب عن توجه الدولة القائم نحو التنمية امل�ستدامة ورفع
جودة احلياة ،وذلك بو�ضع �إطار وطني �شامل يحدد فيه الأولويات ويوحد اجلهود ل�سد
الثغرات وي�ضمن التعاون بني القطاعني احلكومي واخلا�ص مبا يخدم م�صالح الدولة
على امل�ستويني املحلي والدويل  ،ومبا ي�ساهم يف حماية البيئة وحت�سني جودة احلياة،
وهو ما ين�سجم مع «ر�ؤية الإمارات .»2021

19

يعر�ض هذا الق�سم اخللفية واملبادئ التي بنيت عليها اخلطة الوطنية للتغري املناخي والتي تهدف �إىل حتويل الآثار
ال�سلبية لظاهرة التغري املناخي �إىل فر�ص تنموية

 1-1التغير المناخي في دولة اإلمارات العربية المتحدة

ميك ��ن لالختالف ��ات الطفيف ��ة يف �أمناط املناخ والطق�� �س �أن ت�ؤث ��ر على الرف ��اه االقت�صادي
والبيئ ��ي واالجتماع ��ي للدولة ،والتي قد ت�ؤثر �س ��لبا يف م�س�ي�رة التنمية يف دول ��ة الإمارات يف
ح ��ال عدم املب ��ادرة �إىل التعامل معها  بفعالية .،وت�ش ��مل الت�أثريات املحتمل ��ة للتغري املناخي
عل ��ى الدولة  :ارتفاع  متو�س ��ط درجات احلرارة ،وارتفاع م�س ��توى �س ��طح البح ��ر ،والإجهاد
املائي ،وا�شتداد هبوب الغبار والعوا�صف الرملية ،والت�صحر.
�أما القطاعات الأكرث ت�أثراً بالتغري املناخي يف دولة الإمارات فهي :النظم البيئية املائية ،وال�ساحلية ،والبحرية
بالإ�ضافة �إىل النظم البيئية للأرا�ضي اجلافة؛ واملباين والبنية التحتية؛ والزراعة والأمن الغذائي؛ وال�صحة
العامة .وت�شري التحليالت ال�سابقة واحلالية ،والتوقعات امل�ستقبلية با�ستخدام النمذجة املناخية �إىل ارتفاع املعدل
ال�سنوي لدرجة احلرارة يف الدولة بواقع درجة مئوية واحدة تقريب ًا بحلول عام  ،2020و 2-1.5درجة مئوية بحلول
عام  .2040ومن املرجح �أن يكون ت�أثري التغري املناخي �أ�شد وط�أة على املناطق ال�ساحلية ،حيث �ستعاين املوائل
البحرية من ارتفاع درجات حرارة املياه وامللوحة ،يف حني �ستت�أثر البنية التحتية ب�سبب ا�شتداد هبوب العوا�صف
وارتفاع م�ستوى �سطح البحر.
1

وقد �أكدت الدرا�سات والبحوث املحلية احتمالية ت�أثر �أهداف التنمية امل�ستدامة يف دولة الإمارات بالتغري
املناخي� ،إذ ميكن �أن ت�ؤثر الأحداث املناخية املتطرفة بالإ�ضافة �إىل الظواهر البطيئة الظهور مثل ارتفاع م�ستوى
�سطح البحر ،على الأداء اليومي ملنظومة النقل واملو�صالت والبنية التحتية ،وعلى الأ�صول البيئية ،وت�ضر ب�صناعة
وحركة ال�سياحة.
2

ت�شري التوقعات امل�ستقبلية �إىل
ارتفاع املعدل ال�سنوي لدرجة
احلرارة بواقع درجة مئوية
واحدة تقريب ًا بحلول عام
 ،2020و 2-1.5درجة مئوية
بحلول عام 2040
متو�سط درجات احلرارة

زيادة درجة احلرارة

1.1مبادرة �أبوظبي العاملية للبيانات البيئية .2015 ،النمذجة الإقليمية للغالف اجلوي ملنطقة اخلليج العربي � -سيناريوهات امل�ستقبل وبناء
القدرات .التقرير النهائي لربنامج التغري املناخي الإٌقليمي والوطني واملحلي �ضمن مبادرة �أبوظبي العاملية للبيانات البيئية.
2.2هيئة البيئة � -أبوظبي� .2009 ،آثار تغري املناخ وقابلية الت�أثر والتكيف.
20
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ُاعتم ��د اتفاق باري� ��س لتغ�ي�ر املناخ خالل امل�ؤمت ��ر الـ  21للأط ��راف يف اتفاقية
الأمم املتحدة الإطارية ب�ش� ��أن تغري املناخ ( )UNFCCCالذي عقد يف باري� ��س 
يف الع ��ام  ،2015وهو اتف ��اق ملزم قانوني ًا ينظم العمل املناخي اعتبار ًا من عام
 2020ف�صاع ��د ًا  ،و ُيلزم ال ��دول النامية واملتقدمة على حد �س ��واء بالعمل على
احت ��واء ارتف ��اع مع ��دل درج ��ات احل ��رارة دون الدرجت�ي�ن املئويت�ي�ن مقارن ��ة
مب�ستويات درجات احلرارة يف احلقبة ما قبل ال�صناعية.
ويقوم االتفاق على منهج تنفيذ مرن يتيح للدول حتديد م�ساهماتها للتخفيف من االنبعاثات من
خالل امل�ساهمات املحددة وطني ًا ( )NDCsوالتي يتوقع �أن ت�صبح �أكرث طموح ًا مبرور الوقت.
و�ضمان ًا لتحقيق �أهداف االتفاق� ،سيخ�ضع م�ستوى التقدم الذي حتققه البلدان يف تنفيذ هذه
امل�ساهمات للمراجعة والتقييم كل خم�س �سنوات اعتبار ًا من عام  .2023وتعد ال�سرعة القيا�سية
التي دخل بها اتفاق باري�س حيز التنفيذ يف نوفمرب  ،2016بعد �أقل من عام واحد على اعتماده،
دليل على �إدراك املجتمع الدويل للحاجة امللحة ملواجهة تداعيات التغري املناخي ،وكانت دولة
الإمارات من �أوائل الدول يف املنطقة التي �صادقت على اتفاق باري�س ،وذلك يف �سبتمرب .2016

تتن ��اول �أجن ��دة التنمي ��ة امل�س ��تدامة للع ��ام  - 2030والت ��ي مت اعتمادها خالل
م�ؤمت ��ر قمة الأمم املتحدة للتنمية امل�س ��تدامة لعام  - 2015ق�ضايا اال�س ��تدامة
الرئي�سية يف العامل ومتهد الطريق مل�ستقبل م�ستدام،
وذلك عرب العمل على حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة الـ 17وغاياتها الـ .169وقد مت تخ�صي�ص
الهدف  13من �أهداف التنمية امل�ستدامة للعمل املناخي  حيث يدعو اىل اتخاذ �إجراءات عاجلة
للت�صدي لتداعيات التغري املناخي  ،مع الت�أكيد على �أن التغري املناخي ق�ضية وا�سعة ترتبط
ارتباط ًا وثيق ًا ب�أهداف التنمية امل�ستدامة الأخرى ،مبا يف ذلك احل�صول على الطاقة النظيفة
(الهدف  ،)7والنمو االقت�صادي امل�ستدام (الهدف  ،)8وزيادة الكفاءة يف ا�ستخدام املوارد
(الهدف  ،)9واال�ستهالك والإنتاج امل�ستدامني (الهدف  ،)12والنظم الإيكولوجية ال�صحية
(الهدفان  14و.)15
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 2-1السياسات المناخية القائمة
�أر�ست دولة الإمارات قواعد النمو الأخ�ضر والعمل املناخي بعدد من اخلطوات والإجراءات ،كما متثل ق�ضايا النمو الأخ�ضر
والتغري املناخي �أولوية رئي�سية يف جهود التعاون الدويل لدولة الإمارات.

1975

ت�شكيل اللجنة العليا للبيئة يف
دولة الإمارات

1993

1995

دخول ع�ضوية الدولة حيز
النفاذ يف اتفاقية الأمم
املتحدة الإطارية ب�ش�أن
تغري املناخ  

ت�أ�سي�س الهيئة االحتادية للبيئة
(بدي ًال للجنة العليا للبيئة)
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1999

2005

ان�ضمام الدولة �إىل
بروتوكول كيوتو كطرف
غري مدرج يف املرفق الأول

�صدور �أول قانون يف �ش�أن
حماية البيئة وتنميتها على
امل�ستوى االحتادي

2006

ت�أ�سي�س وزارة البيئة واملياه
(ونقل اخت�صا�صات وزارة
الزراعة والرثوة ال�سمكية
والهيئة االحتادية للبيئة
والأمانة العامة لبلديات
الدولة �إليها)

2007

تقدمي البالغ الوطني الأول
�إىل اتفاقية الأمم املتحدة
الإطارية ب�ش�أن تغري املناخ

2009

�إ�ست�ضافة الدولة ملقر
الوكالة الدولية للطاقة
املتجددة (�آيرينا)

اخلطة الوطنية للتغري املناخي لدولة الإمارات العربية املتحدة 2050-2017

2010

تقدمي البالغ الوطني الثاين
�إىل اتفاقية الأمم املتحدة
الإطارية ب�ش�أن تغري املناخ

2011

�إطالق ر�ؤية الإمارات ،2021
وثيقة تخطيط التنمية الوطنية
�إن�شاء املكتب الإقليمي للمعهد
العاملي للنمو الأخ�ضر

2012

2015

الإعالن عن ا�سرتاتيجية
الإمارات للتنمية اخل�ضراء -
«اقت�صاد �أخ�ضر لتنمية
م�ستدامة»
الت�صديق على التعديالت التي
�أقرها م�ؤمتر الدوحة على
بروتوكول كيوتو

اعتماد الأجندة اخل�ضراء
 ،2030-2015ك�إطار تنفيذي
ال�سرتاتيجية الإمارات للتنمية
اخل�ضراء
املوافقة على ا�سرتاتيجية دبي
خلف�ض االنبعاثات الكربونية 2021

2013

2016

تقدمي البالغ الوطني الثالث
�إىل اتفاقية الأمم املتحدة
الإطارية ب�ش�أن تغري املناخ

�إن�شاء وزارة التغري املناخي والبيئة
ت�شكيل جمل�س الإمارات للتغري
املناخي والبيئة
الت�صديق على اتفاق باري�س 
لتغري املناخ
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 3-1األهداف

متث ��ل اخلطة الوطنية للتغ�ي�ر املناخي الإطار الوطني ال�ش ��امل لإدارة �أ�س ��باب
تغ�ي�ر املن ��اخ و�آث ��اره ،وتخطط النتق ��ال الدول ��ة �إىل اقت�صاد �أخ�ض ��ر قادر على
التكي ��ف مع تغري املن ��اخ ويرفع من جودة احلي ��اة .وتتمثل الأهداف الرئي�س ��ية
لهذه اخلطة فيما يلي:
1

�إدارة

انبعاثات الغازات الدفيئة
على م�ستوى الدولة مع
احلفاظ على النمو
االقت�صادي امل�ستدام

2

تقليل

املخاطر وحت�سني
القدرة على التكيف
مع التغري املناخي

�إدارة انبعاثات الغازات الدفيئة على م�ستوى الدولة مع احلفاظ على النمو االقت�صادي
امل�ستدام .بينما ت�شري التوقعات �إىل ا�ستمرار االرتفاع يف جمموع انبعاثات الغازات الدفيئة على
م�ستوى الدولة بالتنا�سب مع النمو االقت�صادي وال�سكاين املتوقع ،تهدف اخلطة الوطنية للتغري
املناخي �إىل �إدارة تلك االنبعاثات ب�شكل ي�ضمن م�ساهمة العمل املناخي يف حتقيق الأهداف
االقت�صادية ويحقق الف�صل بني االنبعاثات والنمو االقت�صادي امل�ستدام.
تقليل املخاطر وحت�سني القدرة على التكيف مع التغري املناخي .يعد تر�سيخ دعائم االقت�صاد
القادر على مواجهة تداعيات التغري املناخي ركيزة �أ�سا�سية لتمكني الدولة من حتقيق التحول
املن�شود وفق ر�ؤية الإمارات  .2021ومن هذا املنطلق ،مت و�ضع التقييم املنهجي والعلمي للمخاطر
والت�أثريات املناخية يف �صميم هذه اخلطة  ،مما ي�ؤكد على �ضرورة تعميم املرونة جتاه املناخ يف
املخططات التنموية للدولة على م�ستوى القطاعات كافة ،واتخاذ ما يلزم من تدابري و�إجراءات
لتحقيق �أعلى درجات اال�ستعداد و�إدارة املخاطر �سواء يف الوقت احلايل �أو امل�ستقبلي.
تعزيز التنوع االقت�صادي على م�ستوى الدولة من خالل حلول مبتكرة بالتعاون مع القطاع
اخلا�ص .بينما توا�صل دولة الإمارات نهجها نحو اال�ستثمار يف القطاعات الغري النفطية � ،سوف
تعزز اخلطة املناخية من زخم النمو يف القطاعات النا�شئة الرئي�سية ،وذلك عن طريق زيادة
الكفاءة يف ا�ستخدام املوارد ،وتبني حلول مبتكرة لتحقيق قيمة م�ضافة عالية من ال�صناعات
النا�شئة ،والت�شجيع على خلق فر�ص العمل يف ال�شركات اخل�ضراء ،واال�ستفادة من عالقة الدعم
املتبادل بني العمل املناخي والتنوع االقت�صادي.
تعزيز الدور الريادي لدولة الإمارات على امل�ستويني الإقليمي والدويل يف جمال العمل املناخي.
يف �ضوء اتفاق باري�س  و�أهداف التنمية امل�ستدامة ،ميثل العمل املناخي فر�صة ا�سرتاتيجية
لرت�سيخ مكانة الدولة املرموقة عاملي ًا ،وتهدف هذه اخلطة �إىل تقوية الدور القيادي لدولة
الإمارات يف جمال التخفيف من االنبعاثات والتكيف مع �آثار التغري املناخي  .
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3

تعزيز

التنوع االقت�صادي على
م�ستوى الدولة من خالل
حلول مبتكرة بالتعاون
مع القطاع اخلا�ص
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 4-1األولويات الرئيسية للعمل المناخي
أ .النظام الوطني إلدارة انبعاثات الغازات الدفيئة

حققت الدولة تقدما كبريا يف جمال ح�صر و�إدارة انبعاثات الغازات الدفيئة ،وت�سعى اخلطة
الوطنية للتغري املناخي لإحداث نقلة يف هذا املجال وذلك بتجميع اجلهود املتفرقة اجلارية على
م�ستوى القطاعات املختلفة وعلى امل�ستوى املحلي للإمارات ،وو�ضع �إطار موحد و�شامل لقيا�س 
حجم االنبعاثات وتقدمي التقارير ،و�إيجاد نظام متكامل للر�صد والإبالغ والتحقق بتطبيق �أف�ضل
املمار�سات على م�ستوى العامل.
وعالوة على ذلك� ،سيتم ا�ستحداث نظام وطني للمعلومات املناخية لال�ستفادة من بيانات
االنبعاثات يف دعم عمليات البحث العلمي والتنب�ؤ بتداعيات التغري املناخي على الدولة.
ب .برامج وطنية للتكيف مع التغير المناخي

يف ظل تغريات املناخ املتوقعة وما يرتتب على ذلك من نتائج ،ف�إنه البد من تعميم املرونة جتاه املناخ
يف املخططات التنموية للدولة على م�ستوى القطاعات كافة ،واتخاذ ما يلزم من تدابري و�إجراءات
لتحقيق �أعلى درجات اال�ستعداد و�إدارة املخاطر �سواء يف الوقت احلايل �أو امل�ستقبلي.
وقد بد�أت خمتلف القطاعات يف الدولة بالفعل يف تقييم املخاطر وتقدير م�ستوى اله�شا�شة� ،إال �أنها
ما زالت يف بداياتها .لذلك ،ف�إنه من ال�ضروري التخطيط للتكيف مع التغري املناخي بطريقة ت�شمل
كل القطاعات على امل�ستوى الوطني وذلك بناء على �أ�سا�س ثابت من الأدلة والأبحاث العلمية  مع
الأخذ بعني االعتبار �ضرورات الدولة التنموية.
ت .وضع برامج للتنويع االقتصادي التنموي بالتعاون مع القطاع الخاص

تهدف اخلطة �إىل امل�ساهمة بفعالية يف توجه الدولة نحو التنوع االقت�صادي ،وذلك بتوفري �أنظمة
وحوافز فعالة تدعم م�شاركة القطاع اخلا�ص يف عملية التنمية ،وت�ضمن تعزيز �سوق ال�سلع
واخلدمات البيئية يف الدولة.
ويعترب القطاع اخلا�ص رافدا مهم ًا لالبتكار يف معاجلة حتديات التنمية امل�ستدامة على امل�ستوى
العاملي� ،إذ ميتلك خربات و�إمكانيات هائلة لتوفري احللول يف جمايل التخفيف من والتكيف مع
التغري املناخي ،وحتويل ما ي�شوب ذلك من حتديات �إىل فر�ص ا�ستثمارية جتعل اقت�صاد الدولة
�أكرث تنوعا وابتكارا ،ويف ذات الوقت� ،أكرث قدرة على التعاي�ش مع �آثار التغري املناخي  .
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 5-1الهيكل

ي�سرت�ش ��د الهيكل العام للخطة املناخية مببادئ تن�س ��يق ال�سيا�س ��ات وتكاملها واالبتكار فيها.
وترتكز «�أولويات املناخ الرئي�سية» يف الدولة على ثالث �أهداف رئي�سية.
علم ًا ب�أن تلك الأولويات �س ُتن ّفذ �إىل جانب مبادرات وا�سعة النطاق يف �إطار الأجندة اخل�ضراء لدولة الإمارات
 ،2030-2015من �أجل ا�ستدامة التقدم املحقق حتى الآن ،وتوحيد اجلهود وتعظيم الآثار الإيجابية .كما ت�سلط
اخلطة املناخية ال�ضوء �أي�ضا على �أهمية «�أدوات التمكني :و�سائل التنفيذ» ،وهي �آليات تدعم العمل املناخي
وت�ضمن تنفيذ اخلطة.
ميتد اجلدول الزمني للخطة املناخية حتى عام  ،2050مع الأخذ بعني االعتبار خمرجات على املدى الق�صري
حتى عام  ،2020وذلك متا�شي ًا مع الإطار الزمني لر�ؤية الإمارات  2021والنظام العاملي ملواجهة تغري املناخ بعد
 2020مبوجب اتفاق باري�س .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،حتدد اخلطة املناخية النتائج املتوقعة لعامي  2025و2030
بو�صفهما مرحلتني حا�سمتني متكنان من الر�صد املنتظم و�إعادة تقييم النتائج.
اال�سرتاتيجية

اال�ستجابة
كما يف 2017

النتائج املتوقعة
بحلول 2020

التخفيف

حتديد هدف
م�ساهمة الطاقة
النظيفة يف مزيج
الطاقة بحلول 2021
على امل�ستوى الوطني

�إن�شاء النظام الوطني االرتقاء ب�إجراءات حتقيق م�ستوى عال
�إدارة انبعاثات غازات من الكفاءة البيئية
لإدارة انبعاثات
الدفيئة
غازات الدفيئة

التكيف

البدء يف التخطيط
للتكيف مع التغري
املناخي

�إجراء تقييم املخاطر �إدماج خطط التكيف الر�صد والتقييم امل�ستمران ل�ضمان و�ضع
املناخية وقابلية الت�أثر مع التغيري املناخي يف وتنفيذ تدابري التكيف مع التغري املناخي
بها ،والبدء يف تنفيذ ال�سيا�سات الإمنائية القائمة على الأدلة
�إجراءات املعاجلة

بحلول 2025

بحلول 2030

بحلول 2050

وجود نظام وطني
متكامل لإدارة التغري
املناخي

كما ت�ستند اخلطة املناخية �إىل وثائق ال�سيا�سات املرتبطة بالتنمية امل�ستدامة يف دولة الإمارات ،والتي تت�ضمن
جمموعة وا�سعة من ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات واخلطط� ،أبرزها ر�ؤية الإمارات  2021والأجندة اخل�ضراء.
وتت�ضمن وثائق ال�سيا�سات الأخرى ذات ال�صلة على امل�ستويني االحتادي واملحلي :ا�سرتاتيجية الإمارات للطاقة
 ،2050واال�سرتاتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل ،والر�ؤية االقت�صادية لإمارة �أبوظبي  ،2030والر�ؤية
البيئة لإمارة �أبوظبي  ،2030وا�سرتاتيجية دبي املتكاملة للطاقة  ،2030وا�سرتاتيجية دبي خلف�ض  االنبعاثات
الكربونية  ،2021وبيان �سيا�سة التغري املناخي يف بلدية دبي وغريها .وبالتايل ،ال تعد اخلطة املناخية بيان �سيا�سة
م�ستقل قائم بذاته ،بل تعد �إطار ًا  وا�سع ًا للإجراءات التي تبادر �إىل �إدارة �آثار التغري املناخي على وجه التحديد.
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امل�صدر� :شركة م�صدر ،هيئة كهرباء
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 6-1األجندة الخضراء لدولة اإلمارات العربية المتحدة 2030-2015
يف �إطار ر�ؤية الإمارات  ،2021مت �إطالق ا�سرتاتيجية الإمارات للتنمية اخل�ضراء حتت �شعار «اقت�صاد �أخ�ضر لتنمية م�ستدامة» يف
يناير � ،2012ضمن م�ساعي الدولة لأن تكون مركز ًا عاملي ًا ومنوذج ًا ناجح ًا للتنمية امل�ستدامة.
ويف يناير  ،2015وافق جمل�س الوزراء على اخلطة التنفيذية ،والأجندة اخل�ضراء لدولة الإمارات  ،2030-2015التي تت�ألف من
خم�سة �أهداف ا�سرتاتيجية واثني ع�شر برناجم ًا رئي�سي ًا .وقد ُ�صممت هذه الأهداف والربامج بحيث ت�شمل جميع اجلوانب
الرئي�سية لالنتقال �إىل االقت�صاد الأخ�ضر مثل :التكنولوجيا ،ور�أ�س املال الب�شري ،والبيئة التنظيمية ،والتمويل الأخ�ضر ،والتجارة
الدولية ،واملحتوى املحلي ،وامللكية الفكرية وتوعية امل�ستهلكني ،والتخطيط والتعاون املتكامل على امل�ستوى الوطني واملحلي.
التوجهات االستراتيجية

الطاقة
اخل�ضراء

التغري
املناخي

الإ�ستثمار
الأخ�ضر

املدن
اخل�ضراء

احلياة
اخل�ضراء

التقنيات
اخل�ضراء

األهداف االستراتيجية

 .1اقت�صاد معريف تناف�سي
 1-1الربنامج الوطني لالبتكار الأخ�ضر
 2-1برنامج التنويع الأخ�ضر
 .2التنمية االجتماعية وجودة احلياة
 1-2برنامج البنية التحتية اخل�ضراء املتكاملة
 2-2برنامج القوى العاملة واملواهب اخل�ضراء
  .3البيئة امل�ستدامة واملوارد الطبيعية القيمة
 1-3برنامج ر�أ�س املال الطبيعي واملرونة
 2-3برنامج ال�سلع واخلدمات البيئية
 .4الطاقة النظيفة والعمل املناخي
 1-4برنامج الإدارة املتكاملة للطاقة واملياه
 2-4الربنامج الوطني للطاقة املتجددة
 3-4الربنامج الوطني لبيانات االقت�صاد الأخ�ضر
 .5احلياة اخل�ضراء واال�ستخدام امل�ستدام للموارد
 1-5الربنامج الوطني للكفاءة يف ا�ستخدام الطاقة واملياه
 2-5الربنامج الوطني لتحويل النفايات �إىل موارد
 3-5الربنامج الوطني للنقل امل�ستدام
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 7-1الممكنات :وسائل التنفيذ
أ .التمويل األخضر المبتكر

يكت�سب التمويل الأخ�ضر زخم ًا متزايد ًا يف دولة الإمارات� ،إال �أنه يتطلب تطبيق �سيا�سات و�أنظمة �أكرث فعالية
ت�س ّهل الربط بني امل�شاريع القابلة للتمويل واملمولني .كما يتطلّب تعميم التمويل الأخ�ضر يف ال�سيا�سات العامة
للدولة ارتباط ًا �أوثق بني عملية التخطيط اال�سرتاتيجي والتنفيذ� .أما على املدى البعيد ،فقد تتخذ الدولة
�سيا�سة خ�ضراء يف �إداراتها املالية ،فتح ّفز بالتايل مزيد ًا من التمويل واال�ستثمارات اخل�ضراء يف جمال
امل�شاريع امل�ستدامة.
ب .بناء القدرات

يف حني تبدو فر�ص العمل يف االقت�صاد الأخ�ضر واعدة ،قد يحتاج حتقيقها �إىل كفاءات جديدة وتخ�ص�صات
خمتلفة ،مما يتطلب �إعداد القوى العاملة للتحول �إىل القطاعات اخل�ضراء مثل الطاقة النظيفة وال�صناعة
اخل�ضراء وال�سلع واخلدمات البيئية ،ما يقت�ضي تقييم ًا �شام ًال لهذه االحتياجات ،واالهتمام باملواهب املحلية
ال�شابة وتزويدها باملهارات الفنية والإدارية واملهنية ،و�إقامة تعاون �أوثق بني الأو�ساط الأكادميية وال�صناعية.
ت .الحوكمة والمتابعة والتقييم

�سي�شرف جمل�س الإمارات للتغري املناخي والبيئة على تنفيذ اخلطة املناخية  ،باعتباره جمل�س ي�شمل ممثلني من
القطاعني احلكومي االحتادي واملحلي �إ�ضافة �إىل القطاع اخلا�ص ،يف حني تتوىل وزارة التغري املناخي والبيئة دور
الأمانة العامة للمجل�س بالإ�ضافة �إىل حتمل امل�س�ؤولية الرئي�سة يف ر�صد التقدم املحرز نحو حتقيق �أهداف اخلطة.
ث .التثقيف والتواصل

�ستقوم وزارة التغري املناخي والبيئة ،بالتعاون مع اجلهات املعنية ،ب�إطالق حمالت للتوعية والتوا�صل ،وذلك
بعد �إجراء تقييم �شامل للفئات امل�ستهدفة وفهم الدوافع للم�شاركة يف الإجراءات املناخية .كما �ستقوم الوزارة
بالتعاون مع اجلهات املعنية بحمالت م�صممة خ�صي�ص ًا ملختلف ال�شركاء و�أ�صحاب ال�ش�أن ،مبا يف ذلك
الهيئات احلكومية وال�شركات وال�شباب والأ�سر والأو�ساط الأكادميية وو�سائل الإعالم ،وذلك لدفع اجلهود
املت�ضافرة للح ّد من تداعيات التغري املناخي.
ج .التعاون الدولي

متتلك دولة الإمارات كافة املقومات التي جتعلها قادرة على الوفاء بالتزاماتها الدولية باعتبارها تت�شارك الأهداف
ذاتها مع اتفاق باري�س لتغري املناخ و�أهداف التنمية امل�ستدامة التي و�ضعتها الأمم املتحدة ،بالإ�ضافة �إىل امل�شاركة
الفعالة يف املفاو�ضات الدولية املعنية بالتغري املناخي من �أجل حماية م�صاحلها ومكانتها كالعب دويل بارز يف جمال
الت�صدي لهذه الظاهرة ،كما �ست�سعى دولة الإمارات �إىل �إيجاد و�سائل لتعزيز قدراتها الفنية من خالل نقل التكنولوجيا
و�آليات التمويل املتاحة لها.
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 .2األولويــات الرئيســية للعمــل المناخي

حددت دولة اإلمارات ثالث أولويات
رئيسية تحقق أفضل استجابة منشودة
لتحديات التغير المناخي على المستوى
الوطني من خالل إجراء دراسات
ميدانية وسلسلة من المشاورات مع
األطراف المعنية.
وتتمثل هذه الأولويات يف �إن�شاء نظام وطني لإدارة انبعاثات غازات الدفيئة ،و�إعداد
خطة وطنية للتكيف مع التغري املناخي وتنفيذها ،وو�ضع برنامج التنويع االبتكاري
بالتعاون مع القطاع اخلا�ص.
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 1-2النظام الوطني إلدارة انبعاثات غازات الدفيئة
خلفية عامة

مليون طن مكافئ لثاين �أك�سيد الكربون
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�إدراك ًا منه ��ا الرتف ��اع انبعاث ��ات غ ��ازات الدفيئة 3على امل�س ��توى
الوطن ��ي ،ب ��ادرت دول ��ة الإم ��ارات �إىل اتخ ��اذ �إج ��راءات طوعية
للتخفيف من �آثار تغري املناخ
وت�أتي هذه الإجراءات اال�ستباقية يف �إطار جهود الدولة الرامية �إىل الو�صول
مب�ساهمة الطاقة النظيفة يف مزيج الطاقة الإجمايل بن�سبة  ٪24وفق ًا
مل�ستهدفات الأجندة الوطنية لر�ؤية الإمارات  ،2021والتي كانت �أ�سا�س 
امل�سـاهمة املعتزمـة املحـددة وطنيـ ًا لدولة الإمارات ( )INDCالتي مت ت�سليمها
�إىل اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�ش�أن تغري املناخ يف �أكتوبر  .2015وقد مت
رفع هذه الن�سبة �إىل  ٪27يف عام  .2016وعلى ال�صعيد املحلي ،بادرت �إمارتا
�أبوظبي ودبي �إىل و�ضع �أهدافهما املحلية للطاقة النظيفة يف مزيج الطاقة،
والذي تعترب ركيزة �أ�سا�سية لإدارة انبعاثات غازات الدفيئة.

2010

2015

الطاقة النظيفة بن�سبة  ٪24وفق ًا
لر�ؤية الإمارات 2021

24%

27%
مت رفع هذه الن�سبة �إىل
 ٪27يف عام 2016

3.3با�ستثناء امل�صارف الكربونية الناجتة عن تغري ا�ستخدام الأرا�ضي وال حراجة.
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ال �ش ��ك �أن �إن�ش ��اء نظام وطني متكام ��ل لإدارة انبعاثات غ ��ازات الدفيئة ميثل
ركن ًا �أ�سا�س ��ي ًا للخطة املناخية ،وجتدر الإ�ش ��ارة �إىل �أن الدولة قد بذلت بالفعل
جهود ًا هامة يف بناء قوائم جرد غازات الدفيئة حتى الآن،
وقد �أظهرت تقدما متزايد ًا على الرغم من التحديات الكبرية يف جمع البيانات والتحقق من
�صحتها .وت�شكل البيانات الر�سمية املرتاكمة املتعددة ال�سنوات للفرتة بني عامي  1994و2014
�أ�سا�س ًا للفهم املبكر مل�سار االنبعاثات يف الدولة ،وتتيح فر�صة للنهو�ض بالنظام و�ضمان جودة
البيانات .وفيما يلي بيا ٌن مب�ستوى التقدم املحرز حتى الآن:
•

قدرت الدولة حجم انبعاثات غازات الدفيئة على امل�ستوى الوطني لل�سنوات  ،1994و،2000
و ، 2005و ، 2012و ،2013و .2014وجتدر الإ�شارة �إىل �أن جمموعة البيانات الثالثة الأوىل
ُا�ستخدمت لإعداد البالغات الوطنية �إىل اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�ش�أن تغري املناخ،
يف حني قامت وزارة الطاقة بجمع جمموعة البيانات الثالث الأخرية من �أجل تطوير نظام
اجلرد الوطني اخلا�ص بانبعاثات غازات الدفيئة �سنوي ًا.

•

�أجنزت �إمارة �أبوظبي جردين �شاملني النبعاثات غازات الدفيئة على م�ستوى الإمارة لعام
  2010و  .2012وقد ت�ضمن تقريرا اجلرد توقعات حلجم انبعاثات غازات الدفيئة حتى عام
 2030على �أ�سا�س طريقتني حل�ساب التوقعات وهما� :سيناريو تقدير االنبعاثات وفق ًا لنهج
(العمل كاملعتاد)  ،و�سيناريو تقدير االنبعاثات وفق ًا خلطط التنمية امل�ستقبلية و�إجراءات
�إ�ضافية لتخفي�ض االنبعاثات.

•

على الرغم من وجود م�ستوى معني من تبادل املعلومات بني م�شاريع اجلرد على م�ستوى
�أبوظبي وعلى امل�ستوى الوطني� ،إال �أنه ال توجد منهجيات وترتيبات متفق عليها ب�شكل م�شرتك
جلمع وتقدير والتحقق من البيانات بني العمليتني.
�أهداف تخفي�ض انبعاثات غازات الدفيئة و�أهداف الطاقة النظيفة
• رفع ن�سبة م�ساهمة الطاقة النظيفة يف مزيج الطاقة �إىل  ٪24بحلول
عام ( 2021وفقا للأجندة الوطنية لر�ؤية الإمارات )2021
•

•

•

توليد  ٪50من الكهرباء من م�صادر الطاقة النظيفة بحلول عام
( 2050ا�سرتاتيجية الإمارات للطاقة )2050

الهيكل احلايل للنظام الوطني جلرد االنبعاثات
• وزارة الطاقة هي اجلهة املعنية حالي ًا عن النظام الوطني
جلرد انبعاثات غازات الدفيئة ،و�إعداد بيانات اجلرد الوطني
لل�سنوات ( 2012ن�شر التقرير يف  ،)2014و )2015( 2013و2014
(.)2016

�أبوظبي :توليد  ٪7من الكهرباء من م�صادر الطاقة املتجددة بحلول
عام 2020
دبي :توليد  ٪7من الكهرباء من م�صادر الطاقة املتجددة بحلول عام
 2020ويرتفع الهدف �إىل  ٪25بحلول عام  2030ثم �إىل  ٪75بحلول
عام ( 2050ا�سرتاتيجية دبي للطاقة النظيفة )2050
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الفرص

متتلك الدولة املقومات الالزمة ال�ستحداث نظام وطني قوي موثوق به لإدارة انبعاثات غازات
الدفيئة،
�إذ يجري حالي ًا تنفيذ عدد كبري من املبادرات التي ت�سهم على نطاق وا�سع يف حتقيق �أهداف
التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة ،مع الرتكيز على �إجراءات رفع م�ساهمة م�صادر الطاقة
النظيفة يف مزيج الطاقة والكفاءة يف ا�ستخدام الطاقة .ومن املتوقع �أن ينه�ض نظام الإدارة مبا
يلي:
•

تعزيز املواءمة والتن�س ��يق بني خمتلف اال�س�ت�راتيجيات واخلطط وال�سيا�س ��ات املرتبطة.

•

دعم برامج التغري املناخي والنمو الأخ�ضر القائمة و�ضمان جناحها.

•

حت�سني �آليات الر�صد والإبالغ والتحقق  .

•

تر�سيخ ريادة الدولة يف جمال العمل املناخي عاملي ًا.

يعد توقيت �إن�شاء النظام منا�سباً للغاية� ،إذ يجري العمل على امل�ستوى الدويل على االتفاق
على �أ�س�س ملواجهة التغري املناخي بعد عام  2020مبوجب اتفاق باري�س ،ويتطلب ذلك من
جمموعات البلدان النامية التقيد مبتطلبات الإبالغ الأكرث تف�صيال مثل ما يلي:
•

تقارير امل�ستجدات لفرتة ال�سنتني ( )BURsالتي حتتوي على تقارير اجلرد الوطني ،ومعلومات
عن �إجراءات التخفيف من االنبعاثات ،مبا يف ذلك االحتياجات املطلوبة والدعم املقدم� ،إما
كجزء من البالغات الوطنية عن �سنوات تقارير امل�ستجدات املطلوبة �أو عن �أي �سنوات �أخرى
�ضمن �أي �إبالغ م�ستقل بامل�ستجدات.

•

على املدى الطويل ،قد تدر�س الدولة �إعداد مناذج �أكرث دقة من تقارير اجلرد ،مثل جداول
منوذج الإبالغ املوحد التي حتتوي على بيانات ال�سال�سل الزمنية املوحدة ،وتقارير اجلرد
الوطني ال�سنوية التي حتتوي على معلومات �شفافة وتف�صيلية مبا يف ذلك املنهجيات
ومعلومات امل�صدر ،والرتتيبات امل�ؤ�س�سية لتطوير نظام اجلرد.

يتيح ا�ستحداث نظام متكامل للر�صد والإبالغ والتحقق فر�صة لتح�سني تبادل البيانات
واملعلومات ،والتن�سيق بني خمتلف القطاعات ب�ش�أن العمل املناخي .ونظر ًا لعدم وجود �إطار موحد
للر�صد والإبالغ والتحقق ،ميثل هذا الو�ضع نقطة انطالق لتطوير �سيا�سة اجلرد ،من خالل
الرتكيز على و�ضع املبادئ التوجيهية الوطنية للر�صد والإبالغ والتحقق وتطبيقها .كما �سيوفر
�إطار الر�صد والإبالغ والتحقق �أداة فعالة لتقييم �إجراءات التخفيف من �آثار التغري املناخي
با�ستخدام املنهجيات املعرتف بها عاملي ًا.
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مسار المرحلة المقبلة

�سي�شمل نظام �إدارة انبعاثات الغازات الدفيئة جميع القطاعات االقت�صادية مثل الطاقة والنقل
واملوا�صالت واملباين وال�صناعة والنفايات والزراعة ،و�سي�ستند �إىل حتليالت دقيقة ،بتطبيق
�أف�ضل املمار�سات العاملية ،وحتديد ِ
معامالت انبعاثات حملية.
اإلجراءات الفورية ()2020

حتديث نظام اجلرد الوطني :وذلك من خالل �إجراء عملية حتديث مب�شاركة العديد من
التكراري ،وتو�ضيح الرتتيبات
الأطراف املعنية على مدار عدة �سنوات ،بحيث تنطوي على التعلم
ّ
التعاونية امل�شرتكة على امل�ستوى املحلي بني الإمارات ،وتبادل البيانات امل�شرتكة بني الوكاالت،
و�إدارة تقارير اجلرد املن�شورة من �أجل �إتاحة البيانات للأطراف املعنية.
اإلجراءات طويلة األجل ()2050-2030

تطوير نظام وطني لإدارة التغري املناخي :الذي �سيكون م�ستودع ًا لكافة البيانات واملعلومات
املتعلقة باملناخ والدرا�سات الفنية ،ونظام ًا وطني ًا موحد ًا متاح ًا ل�صناع ال�سيا�سات واملمار�سني
والباحثني واجلمهور.
مت اقرتاح �أربع جمموعات بيانات لتكون املكونات الأ�سا�سية للنظام الوطني لإدارة التغري املناخي
وهي:

1

2

بيانات جرد �إجراءات التخفيف من �آثار التغري
املناخي والتكيف معها والتي تخ�ضع للتحديث
دوري ًا يف �ضوء �أحدث التقنيات والبيانات

قائمة تقنيات ومبادرات التخفيف
من انبعاثات الغازات الدفيئة

3

4

بيانات �شاملة حول خماطر التغري املناخي
وقابلية الت�أثر بها ،وقائمة مبادرات التكيف
مع التغري املناخي  

امل�ؤ�شرات الرئي�سية لالقت�صاد الأخ�ضر
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 2-2برامج وطنية للتكيف مع التغير المناخي
خلفية عامة

تك�ش ��ف تقارير النمذجة املناخية عن توقعات ارتفاع درجة احلرارة م�س ��تقبال
يف دولة الإمارات .ويت�ضمن الفهم الأويل للتغريات يف مناخ الدولة ما يلي:
1

ارتفاع درجات احلرارة �أعلى من معدلها
ال�سنوي بدرجتني  -ثالث درجات مئوية
4
بحلول 2079 - 2060

2

ارتفاع ن�سبة الرطوبة بن�سبة � ٪10أعلى
من منطقة اخلليج العربي ب�أكملها
5
بحلول 2079 - 2060

3

زيادة املعدل ال�سنوي لهطول الأمطار
بحوايل  ٪ 100-50يف دبي وال�شارقة
والإمارات ال�شمالية

4

ارتفاع درجة حرارة �سطح البحر
بحوايل  2-1درجة مئوية بحلول
6
نهاية القرن

ت�ؤثر املخاطر املرتبطة باملناخ على امل�ساعي واجلهود احلثيثة التي تبذلها الدولة يف �سبيل حتقيق طموحاتها التنموية.
وتت�ضمن هذه املخاطر :ارتفاع درجة احلرارة ،والإجهاد املائي ،وهطول الأمطار الغزيرة ،وا�شتداد العوا�صف الرملية والرتابية،
ولن يقت�صر ت�أثري هذه املخاطر� ،إن مل يتم �إدارتها والتعامل معها بالفعالية املرجوةوالتي قد  ت�ضر املناطق ال�ساحلية ،وال�صحة
العامة ،و�إنتاجية العمل ،والأمن الغذائي ،وال�سياحة ،والبنية التحتية .وال ميكن احليلولة دون وقوع هذه العواقب �إال عن طريق بذل
جمموعة من اجلهود املُمنهجة طويلة الأجل للتخفيف من االنبعاثات والتكيف مع التغري املناخي.
تنظر الدولة �إىل التكيف مع التغري املناخي باعتباره �ضرورة ولي�س خياراً .وحتى لو توقف االقت�صاد العاملي عن الت�سبب يف
انبعاث غازات الدفيئة يف هذه اللحظة ،ف�إن غازات الدفيئة املرتاكمة يف النظام املناخي �ست�ستمر يف الت�أثري على رفاه ال�سكان
والنمو االقت�صادي والبيئة .ومن ثم� ،أ�صبحت احلاجة �إىل �إدماج برامج وا�سرتاتيجيات مواجهة �آثار تغري املناخ يف ال�سيا�سات
وخطط التنمية عن�صر ًا بالغ الأهمية لإدارة املخاطر احلالية وامل�ستقبلية وحتويلها �إىل فر�ص تنموية.
يجري بالفعل تنفيذ عدة مبادرات للتكيف مع التغري املناخي ،بيد �أنه ال ينظر �إليها يف �سياق هذه الظاهرة �أو يف نطاق التنمية
اخل�ضراء .وال ت�سلط بع�ض املبادرات املرتبطة باحلد من خماطر الكوارث �أو �إدارة الأزمات �أو الطوارئ على م�ستوى الدولة ال�ضوء
الكايف على مدى ارتباطها بالتغري املناخي ،على الرغم من و�ضوح تلك العالقة .وقد بذلت الدولة جهود ًا مكثفة للتكيف مع التغري
املناخي على ال�صعيد الوطني ،ولكن يتعني القيام باملزيد من العمل على هذا ال�صعيد.
يتعني تو�سيع نطاق �إجراءات التكيف مع التغري املناخي بحيث تتنا�سب مع نطاق وعمق جهود التخفيف التي تبذلها الدولة،
�إذ ال تزال تقييمات املخاطر وتقدير م�ستوى اله�شا�شة يف مراحلها الأوىل يف قطاعات خمتلفة ،وال ت�ستند حالي ًا �إىل خطة عمل
�شاملة .وعالوة على ذلك ،يجب تقييم �إمكانيات النمو االقت�صادي التي ميكن حتقيقها جراء تنفيذ �إجراءات التكيف مع التغري
املناخي.

4.4مبادرة �أبوظبي للبيانات البيئية .2015 ،تقرير النمذجة املناخية الإقليمية.
5.5مبادرة �أبوظبي للبيانات البيئية .2015 ،النمذجة املناخية الإقليمية للمحيطات.
6.6مبادرة �أبوظبي للبيانات البيئية .2015 ،نتائج امل�شروع الفرعي للنمذجة الإقليمية للمحيطات ،برنامج التغري املناخي املحلي والوطني والإقليمي
38

اخلطة الوطنية للتغري املناخي لدولة الإمارات العربية املتحدة 2050-2017

الفرص

متثل زيادة القدرة على التكيف مع التغري املناخي ركيزة �أ�سا�سية لتحقيق ر�ؤية الإمارات
 .2021و�ستعمل الإجراءات امل�صممة خ�صي�ص ًا للتكيف على تقليل فر�ص تعر�ض الدولة للآثار
ال�سلبية الناجتة عن التغري املناخي ،و�ستعزز القدرة  على حتويلها �إىل فر�ص تنموية.
من املتوقع �أن ي�سهم التخطيط للتكيف مع التغري املناخي يف �إر�ساء الأ�س�س لعلوم املناخ ،ما
ي�ؤدي �إىل ت�سهيل عملية اتخاذ القرارات املدرو�سة القائمة على الأدلة العلمية ،و�ستعزز من توافر
وموثوقية البيانات املتعلقة باملخاطر املناخية ،وذلك بالتعاون على نحو وا�سع النطاق مع الأطراف
املعنية على امل�ستويني املحلي واالحتادي.
�ست�ساعد �إجراءات التكيف مع التغري املناخي على �إيجاد:
•

جمتمع مبني على  املعرفة (حت�سني نظم بيانات التغري املناخي).

•

جمتمع متعلم و�صحي (انخفا�ض ت�أثري التغري املناخي على �صحة الإن�سان ،وبالأخ�ص دعم
املجموعات الأكرث عر�ضة لهذه الآثار).

•

اقت�صاد �أخ�ضر مرن وتناف�سي (تعزيز قدرة قطاع التمويل على ا�ستيعاب وحتمل ال�صدمات
املناخية).

•

نظم �إيكولوجية م�ستدامة و�صحية (تدعيم قدرة النظم الإيكولوجية على مواجهة عوامل
الإجهاد الناجمة عن الن�شاط الب�شري).

•

تعزيز املنافع امل�شرتكة الناجمة عن �إجراءات التخفيف والتكيف من خالل عزل الكربون من
الغطاء النباتي ال�ساحلي والبحري (الكربون الأزرق).

مسار المرحلة المقبلة

�س ��يتم حتديد القطاع ��ات ذات الأولوية ،وخا�صة تلك الت ��ي ميكن فيها حتقيق
فوائ ��د م�ش�ت�ركة بني �إجراءات التخفي ��ف والتكيف على امل ��دى الق�صري ،وذلك
يف �ض ��وء الطبيع ��ة التكميلي ��ة لإج ��راءات التخفي ��ف يف احلد من �آث ��ار ظاهرة
التغ�ي�ر املناخي على م�س ��توى امل�ص ��ادر ،ودور �إج ��راءات التكي ��ف يف الت�صدي
للعواقب االجتماعية واالقت�صادية والبيئية ال�سلبية لهذه الظاهرة.
وعلى املدى الأطول� ،س ُتوجه اجلهود نحو تنظيم �إجراءات التكيف وتعميمها يف خطط التنمية
امل�ستقبلية على امل�ستويات الوطنية واملحلية والقطاعية.

39

اإلجراءات الفورية ()2020

ت�ش ��كيل جمموعة عمل فنية معنية بالتكيف مع التغري املناخي على امل�س ��توى الوطني� :س ��يبد أ�
جمل� ��س الإمارات للتغري املناخي والبيئة يف تعيني ممثلني يف جمموعة العمل مع �إ�سناد املهام
التالية �إليهم:
•

ت�أكيد االحتياجات البحثية من �أجل �إجراء تقييم وطني للمخاطر املرتبطة بالتغري املناخي.

•

تقييم االحتياجات احلالية املطلوبة لتعزيز القدرات وتطوير مهارات املوظفني.

•

ت�سهيل عملية تطوير حلول التكيف ح�سب القطاع ،بنا ًء على نتائج التقييم الوطني ملخاطر التغري املناخي.

•

توفري اخلربات واملعارف �إىل اجلهات املُن ِّفذة.

تتمثل اخلطوة الأوىل يف �إجراء تقييم وطني �شامل للمخاطر املرتبطة بالتغري املناخي على �أ�سا�س الدرا�سات
القائمة ب�ش�أن الآثار واملخاطر املناخية ،وذلك التخاذ قرارات قائمة على �أدلة ب�ش�أن �إجراءات التكيف ،مع العلم
ب�أنه مل يتم حتى الآن �إجراء تقييم �شامل للمخاطر على امل�ستوى الوطني يف الدولة� ،إذ اقت�صر �إجراء تقييمات
املخاطر واحللول املتعلقة بتغري املناخ حملي ًا على م�ستوى الإمارات .ومن املقرر تكرار �إجراء التقييم الوطني
ب�صورة منتظمة وا�ستخدامه �أ�سا�س ًا لتحديث اخلطة الوطنية ،وت�ضمني �إجراءات �إ�ضافية ذات �أولوية ا�ستناد ًا �إىل
�أحدث الأدلة.
تعميم �إجراءات التكيف يف ال�سيا�سات احلالية وامل�ستقبلية :ينطوي تعميم �إجراءات التكيف مع �آثار وخماطر
التغري املناخي على دمج تقييم خدمات النظم الإيكولوجية ،وخماطر تغري املناخ ،و�إجراءات التكيف يف �سيا�سات
التخطيط احلالية على ال�صعيدين الوطني واملحلي.
تعزيز وحت�سني �أنظمة ر�صد التغري املناخي :حتر�ص الدولة على تعزيز �أنظمة الر�صد واملراقبة املطلوبة لتتبع
املتغريات املناخية.
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اإلجراءات طويلة األجل ()2050-2030

�إر�س ��اء ركيزة �أ�سا�س ��ية للتكيف �ضمن النظام الوطني لإدارة التغري املناخي� :س ��يتم �إن�ش ��اء
بوابة �إلكرتونية توحد اجلهود الوطنية املبذولة من �أجل التكيف مع التغري املناخي ،و�س ��تكون
هذه البوابة م�س ��تودع ًا جلميع البيان ��ات واملعلومات املتعلقة باملناخ والدرا�س ��ات التقنية ،مبا
يف ذلك الدرا�س ��ات املتعلقة بتغري املناخ يف دولة الإمارات ،و�س ��تكون البوابة متاح ًة للجمهور
و�ستعمل �أي�ضا على تعزيز القدرات وت�ضمني �آليات التكيف املحلية ذات ال�صلة.
املراجعة الدورية لأن�شطة التكيف من �أجل حتديث اخلطة الوطنية� :ستقوم وزارة التغري املناخي والبيئة
ب�إجراء عملية جرد وطنية لفرتة �سنتني مل�شاريع ومبادرات التكيف املنفذة عرب خمتلف القطاعات من خالل
عملية ت�شاركية �شاملة ،وذلك من �أجل معرفة التقدم املحرز يف جمال التكيف مع التغري املناخي ،وحتديد الثغرات
يف القدرات التي يتعني معاجلتها يف دورة التخطيط املقبلة.
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 3-2برنامج التنويع االبتكاري بمشاركة القطاع الخاص
خلفية عامة

ميثل بناء قطاع بيئة ذكي من الناحية املناخية �أحد نقاط االنطالق الرئي�س ��ية
التي �ستمكن الدولة من النهو�ض ب�أجندة التنوع االقت�صادي،
�إذ �سيعمل تعزيز قطاع ال�صناعات اخل�ضراء والتو�سع يف ا�ستخدام التكنولوجيا اخل�ضراء
واال�ستثمار يف الطاقة النظيفة واملتجددة على فتح �آفاق جديدة من �ش�أنها امل�ساهمة يف التخفيف
من االنبعاثات والتكيف مع التغري املناخي بالإ�ضافة �إىل دعم جهود تنويع الن�شاطات االقت�صادية
يف الدولة .من هذا املنطلق ،تقود احلكومة االحتادية حالي ًا �سيا�سة قوية للتنويع االقت�صادي،
بدعم قوي من اجلهات احلكومية املحلية يف كل �إمارة
يتعني على القطاع اخلا�ص امل�شاركة ب�أدوار �أكرث فعالية يف التحول نحو اقت�صاد �أخ�ضر متنوع� .إذ
�أنه يتوقع من القطاع اخلا�ص �أن ي�صبح م�صدر ًا لالبتكار يف جمال التكنولوجيا ،وريادة الأعمال،
وتطوير مناذج الأعمال التجارية ،ورافد ًا للم�ستثمرين الداعمني للتنويع االقت�صادي�  .إال �أن
نق�ص ال�سيا�سات واللوائح الداعمة لدور القطاع اخلا�ص ميثل حتديا من الواجب التعامل معه.
7

الإطار احلايل لل�سيا�سة االحتادية
•

•

•

•

•

حتدد ر�ؤية الإمارات � 2021أهدافها املتمثلة يف خلق
«اقت�صاد م�ستدام ومتنوع» ،ف�ض ًال عن «اقت�صاد معريف
تناف�سي عايل الإنتاجية».
ت�سلط مبادرة «اقت�صاد �أخ�ضر لتنمية م�ستدامة» ال�ضوء
على اال�ستثمار والتكنولوجيا الأخ�ضرين.
تغطي الأجندة اخل�ضراء التنويع ب�صورة �أ�سا�سية من
خالل برنامج التنويع الأخ�ضر وبرنامج ال�سلع
واخلدمات البيئية.
تدعو اال�سرتاتيجية الوطنية لالبتكار �إىل �ضرورة
ت�ضمني االبتكار التكنولوجي واملنتجات واخلدمات ذات
القيمة امل�ضافة يف اقت�صاد ال�سوق الأخ�ضر.
يركز الهدف  9من �أهداف التنمية امل�ستدامة على
«ال�صناعة واالبتكار والبنية التحتية» ،بينما يركز
الهدف  12على «اال�ستهالك والإنتاج امل�س�ؤولني».

الهيكل احلايل للنظام الوطني جلرد االنبعاثات
•

تعزز ا�سرتاتيجية دبي ال�صناعية  2030ال�صناعات
التحويلية التي تراعي البيئة وكفاءة ا�ستهالك الطاقة
من خالل احلد من ا�ستهالك الطاقة وملوثات الت�صنيع
ودعم مبادرات االقت�صاد الأخ�ضر.

•

حتدد اال�سرتاتيجية ال�صناعية لإمارة �أبوظبي -2011
 2015هدف الإمارة لرفع م�ساهمة القطاعات غري
النفطية يف الناجت املحلي الإجمايل من  ٪41يف عام
� 2005إىل  ٪64بحلول عام 2030؛ وبالتايل يعترب دفع
عجلة تطور وازدهار ال�صناعات التحويلية �أولوية
رئي�سية.

7.7ا�ستناد ًا �إىل نتائج ور�شة عمل الأطراف املعنية يف القطاع اخلا�ص يف �أغ�سط�س .2016
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سيعمل تعزيز قطاع الصناعات الخضراء على
دعم جهود تنويع النشاطات االقتصادية في
اإلمارات والمساهمة في التخفيف من
االنبعاثات والتكيف مع التغير المناخي.
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الفرص

�س ��وف ت�س ��اهم جهود تعزيز ال�صناعات اخل�ضراء يف املحافظة على ريادة الدولة ومزاياها التناف�س ��ية يف
جم ��ال التنوي ��ع االقت�ص ��ادي يف منطقة اخللي ��ج العربي .تتب ��و�أ دولة الإم ��ارات موقع ال�ص ��دارة من حيث
التنويع االقت�صادي يف املنطقة (بلغت م�س ��اهمة القطاعات غري النفطية يف الناجت املحلي الإجمايل ن�س ��بة
 ٪68.6يف عام .)2014
و�سيعتمد بروز هذه امليزة على فعالية القطاع اخلا�ص يف  امل�ساهمة يف قطاع االقت�صاد الأخ�ضر ،ومن املتوقع �أن ي�ستفيد املبادرون
يف هذا القطاع من اكت�ساب ميزة تناف�سية يف ال�سوق حيث تف�ضل االتفاقات التجارية ب�شكل متزايد املنتجات واخلدمات اخل�ضراء.
�ستحد ال�صناعات اخل�ضراء من االنبعاثات ال�صناعية ،و�ستوفر يف الوقت نف�سه املزيد من الفر�ص االقت�صادية .لذلك ،يتعني
اتخاذ �إجراءات حكومية موجهة لتح�سني كفاءة ا�ستخدام الطاقة واملمار�سات ال�صناعية ،وذلك بالنظر �إىل �أن تكلفة التقنيات
منخف�ضة الكربون �أ�صبحت �أكرث تناف�سية.
�سي�ؤدي «تخ�ضري» القطاعات القائمة وا�ستحداث قطاعات جديدة �إىل ت�أثريات غري مبا�شرة على قطاعات �أخرى .ويعد فتح
باب الفر�ص يف القطاعات ذات القيمة امل�ضافة العالية ال�سبيل املن�شود لتعزيز النمو االقت�صادي والقدرة على التكيف مع التغري
املناخي يف الدولة ،وذلك من خالل ا�ستحداث عمليات مبتكرة لتقدمي ال�سلع واخلدمات� ،أو من خالل تعزيز الأداء البيئي والتقليل
من العوامل اخلارجية �ضمن �سل�سلة القيمة.
�ستمكن �أجندة التنويع الأخ�ضر يف الدولة من حتقيق �أهدافها الإمنائية الأو�سع نطاقاً يف �إطار ر�ؤية الإمارات  .2021وتنظر
ال�شركات �إىل العمل املناخي باعتباره فر�صة لإيجاد �أ�سواق جديدة للمنتجات واخلدمات املبتكرة ،ولكن ما زال هناك املزيد من
اجلهود التي يتعني بذلها.
�سيعمل تعزيز الدعم احلكومي لل�صناعات اخل�ضراء على �إيجاد بيئة �أكرث متكيناً للقطاع اخلا�ص .وميكن للحكومة زيادة
الدعم الت�شريعي ،واحلد من خماطر اال�ستثمار املرتبطة باملناخ ،واتخاذ اخلطوات املنا�سبة لت�سويق املنتجات والتقنيات اخل�ضراء.
مسار المرحلة المقبلة

�سيوفر الربنامج املقرتح ل�سيا�سات التغري املناخي من�صة متكن القطاع اخلا�ص من الت�صدي لتحديات اال�ستدامة ،وت�ضمني
�إجراءات حكومية ملمو�سة لدعم الأعمال التجارية �سعي ًا �إىل :تخ�ضري املمار�سات القائمة على م�ستوى القطاعات املعنية (مثل:
حت�سني كفاءة ا�ستخدام الطاقة ،وا�ستحداث �أنظمة �إعادة تدوير النفايات) ،وا�ستحداث �أو تو�سعة القطاعات اخل�ضراء املتكيفة
مع التغري املناخي (مثل :الأجهزة الإلكرتونية ذات الكفاءة العالية ،و�صناعة الأغذية امل�ستدامة ،و�إدارة �سل�سلة التوريد العاملية
اخلا�صة بها).
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اإلجراءات الفورية ()2020

توطيد ال�شراكات بني القطاعني العام واخلا�ص :ميكن تعزيز م�شاركة �أعمال وزارة التغري املناخي والبيئة من خالل الرتويج
لتنفيذ اخلطة املناخية والأجندة اخل�ضراء ،بالتعاون مع ال�شركات الكبرية وامل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة.
و�ضع �سيا�سات حكومية فعالة لدعم القطاع اخلا�ص :وب�صورة �أكرث حتديد ًا ،ميكن �أن تت�ضمن �إجراءات ال�سيا�سات الرامية �إىل
تعزيز القطاعات اخل�ضراء ما يلي:
•

�إبرام اتفاقيات طوعية حل�صر انبعاثات غازات الدفيئة وتعزيز الكفاءة.

•

تدعيم الت�شريعات واللوائح اخلا�صة بامل�شرتيات العامة اخل�ضراء.

•

رفع املعايري البيئية للمنتجات واخلدمات التي تدخل �سوق الدولة.

•

�إ�صدار �شهادات اعتماد للمنتجات واخلدمات اخل�ضراء وو�ضع عالمات مميزة عليها.

•

�إعداد مبادئ توجيهية ب�ش�أن نظام الر�صد والإبالغ والتحقق من انبعاثات القطاع ال�صناعي.

بدء برنامج لتنمية القدرات ،انطالق ًا مما يلي:
•

حتديد الثغرات يف القدرات لدى اجلهات الفاعلة يف ال�صناعة اخل�ضراء ،وخا�صة يف امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة احلجم (مثل :احل�صول على التمويل الأخ�ضر االبتكاري).

•

و�ضع برامج خم�ص�صة للتدريب والدعم الفني.

•

رفع م�ستوى الوعي حول النماذج التجارية الناجحة على م�ستوى الدولة وتقييم عوامل النجاح.

•

�إقامة �شراكات وطنية وعاملية من �أجل تطوير قطاع �أخ�ضر مبتكر ومتكيف مع التغري املناخي.

اإلجراءات طويلة األجل ()2050-2030

يعد التنويع الأخ�ضر جمال عمل م�ستمر ،تدريجي وطويل الأجل .وت�شمل الإجراءات ذات الأولوية التي يتعني اتخاذها يف الفرتة
بني عامي  2030و 2050ما يلي:
تر�سيخ ال�شراكات طويلة الأجل بني احلكومة والقطاع اخلا�ص يف جمال تطوير الأ�سواق اخل�ضراء وت�سويق التقنيات املبتكرة:
وتت�ضمن املجاالت ذات الأولوية� :أنظمة تكنولوجيا الطاقة ال�شم�سية والطاقة البديلة ،وتقنيات �إدارة املياه وحتليتها ،وتقنيات �إدارة
املخلفات ،وتقنيات النقل الفعال ،وغريها من التقنيات الأخرى .وينطوي تر�سيخ ال�شراكات بني القطاعني العام واخلا�ص على
تعزيز روح املبادرة واالبتكار على م�ستوى ال�صناعة اخل�ضراء من خالل نظام الدعم والإجراءات املنا�سبة.
توفري نظام دعم �شامل لل�شركات اخل�ضراء النا�شئة وال�صغرية واملتو�سطة :بحيث ي�سهل هذا النظام ح�صول تلك ال�شركات
وامل�ؤ�س�سات على التمويل ،ويوفر التوجيه والتدريب التقني ،ويتيح لها الفر�ص يف القطاع العام والأ�سواق اخلارجية.
دعم �صادرات ال�شركات اخل�ضراء :على �أن ي�شمل الدعم تقدمي �أحدث الأبحاث واملعلومات عن الأ�سواق اخلارجية واملعايري البيئية.
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 .3المرجعيــة :األجنــدة الخضراء

تأتي الخطة الوطنية للتغير المناخي
ً
ً
وامتدادا لمنظومة العمل
استكمال
القائمة في الدولة من خالل البناء على
ما تم إنجازه في إطار سياسات النمو
األخضر والتنمية المستدامة.
ولعل �أبرز مالمح هذا التوجه تتمثل يف �إمكانية ا�ستن�ساخ جمموع ٍة وا�سع ٍة من املبادرات
القائمة للتخفيف من تداعيات التغري املناخي والتكيف معه يف �إطار الأجندة اخل�ضراء
لدولة الإمارات � 2030-2015أو على الأقل تطبيقها على نطاقٍ �أو�سع.
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ومتث ��ل مبادرات الأجندة اخل�ضراء لدولة الإم ��ارات  -ذات ال�صلة بالتغري املناخي  -املرجعية التي قامت
عليها اخلطة الوطنية للتغري املناخي .فالعديد من مبادرات الأجندة اخل�ضراء ،التي ت�س ��تهدف بالأ�سا� ��س 
التخفي ��ف من �آثار التغ�ي�ر املناخي والتكيف معه ،ميكن تكرارها �أو تو�س ��يع نط ��اق تطبيقها يف القطاعات
التالية:

المياه والكهرباء
يعد تعزيز كفاءة الطاقة النهج الأكرث عقالنية للتحول لالقت�صاد الأخ�ضر ،فتدابري الرت�شيد عاد ًة
�أقل كلف ًة بكثري من الطرق الأخرى.

النفط والغاز
ت�سهم �صناعة النفط والغاز بحوايل  ٪30من الناجت املحلي الإجمايل لدولة الإمارات العربية
زخم متزايد� ،سيظل النفط
املتحدة .ورغم ما تكت�سبه جهود حتقيق التنويع االقت�صادي من ٍ
هاما من االقت�صاد الوطني ،وهو ما يعني الأهمية
اخلام والغاز (الهيدروكربون) جز ًءا ً
اال�ستثنائية للتح�سني امل�ستمر لأداء هذا القطاع.

المباني
ت�ستحوذ املباين على �أكرث من  ٪80من جملة ا�ستهالك الطاقة الكهربائية يف دولة الإمارات.
وتوجد حال ًيا جمموع ٌة من التدابري ولوائح �شروط وموا�صفات البناء التي ميكن تطبيقها لزيادة
كفاءة ا�ستخدام الطاقة يف املباين ،غري �أن �إعادة ت�أهيل املباين القدمية وحتديثها ال يزال ي�ستلزم
وعموما ،ف�إن �إمكانات توفري الطاقة واملياه يف قطاع املباين كبرية.
مزيدا من اجلهود.
ً
ً

النقل
متثل �شبكة النقل التي تتيح التنقل ال�سريع والفعال للأ�شخا�ص وال�سلع �أحد الأ�س�س التي تقوم
ٍ
كمركز لوج�ستي عاملي ،وهو ما يعني �أن �إدارة انبعاثات غازات الدفيئة
عليها مكانة دولة الإمارات
ذات ال�صلة بقطاع النقل �سيكون له فوائد اقت�صادية واجتماعية وا�سعة.
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النفايات
تعترب �إدارة النفايات ً
هاما يف التخفيف من �آثار التغري املناخي ،خا�صة يف دولة الإمارات،
عامل ً
التي ت�شهد من ًوا اقت�صاد ًيا و�سكان ًيا قو ًيا .وت�ستهدف الأجندة اخل�ضراء رفع ن�سبة النفايات
املعاجلة �إىل  ٪75بحلول عام  2021وفق م�ستهدفات الأجندة الوطنية لر�ؤية الإمارات .2021

التصنيع
متثل اال�ستثمارات يف قطاع الت�صنيع مداخل رئي�سية لتحقيق التنويع االقت�صادي يف دولة
الإمارات ،ولكن معظم �أن�شطة الت�صنيع  -خا�صة �إنتاج الألومنيوم وال�صلب والإ�سمنت  -كثيفة
اال�ستهالك للطاقة ،وبالتايل ميكنها اال�ستفادة من �أنظمة �إنتاج �أكرث كفاءة.

السياحة
باعتبارها �إحدى �أ�سرع وجهات ال�سفر من ًوا يف العامل ،ي�ساهم قطاع ال�ضيافة بدولة الإمارات
ٍ
ب�شكل كبري يف الناجت املحلي الإجمايل للبالد مع م�ساهمته يف خلق فر�ص العمل وجذب
اال�ستثمارات الر�أ�سمالية .ولذلك ،ينبغي �إدارة النمو ال�سريع لهذه ال�صناعة بفعالية من خالل
�ضمان تطبيق تدابري حتقيق اال�ستدامة.

الزراعة ومصائد األسماك
الإمارات هي �إحدى الدول املعر�ضة ب�شدة لتبعات التغري املناخي ،ولذلك تكت�سي الأمناط
الزراعية وم�صائد الأ�سماك القادرة على التكيف مع التغري املناخي �أهمي ًة ق�صوى ل�ضمان الأمن
الغذائي والت�صدي لتحديات رئي�سية مثل قلة الأرا�ضي ال�صاحلة للزراعة وارتفاع درجات
احلرارة وامللوحة العالية و�شح املياه واالعتماد املفرط على الواردات الغذائية.

الخدمات المالية
فر�صا كبرية
تتيح امل�ساهمة املتزايدة للقطاع املايل يف الناجت املحلي الإجمايل لدولة الإمارات ً
لال�ستفادة من املوارد املالية التي �ست�ساعد على تنفيذ الإجراءات املناخية وحتويل هذه اال�ستثمارات
�إىل حمركات منو جديدة تدعم التنويع االقت�صادي.
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المحرز
 2-3التقدم الرئيسي ُ

ً
ملحوظا يف م�س�ي�رتها نحو التح ��ول لالقت�صاد
تقدما
�أح ��رزت دولة الإم ��ارات ً
الأخ�ضر بف�ضل االنت�ش ��ار الوا�س ��ع للطاقة املتجددة يف الدولة .ويتجلى ذلك يف
جممع حممد بن را�ش ��د �آل مكتوم للطاقة ال�شم�سية ،وهو م�شروع �ضخم للطاقة
ال�شم�س ��ية ي�س ��تهدف الو�صول بقدرت ��ه الإنتاجية �إىل  5,000ميج ��اوات بحلول
ع ��ام  ،2030با�س ��تثمارات �إجمالي ��ة ت�ص ��ل �إىل  50ملي ��ار دره ��م ( 13.6مليار
دوالر).
ومبجرد اكتمالهُ ،يتوقع �أن ي�صبح املجمع �أكرب م�شروع للطاقة ال�شم�سية يف العامل يف موقع واحد.
وتدير �إمارة �أبوظبي بالفعل «حمطة �شم�س   ،»1وهي م�شروع طموح لتوليد الطاقة ال�شم�سية
املركزة بقدرة �إنتاجية ت�صل �إىل  100ميجاواط من الكهرباء ،ما يكفي الحتياجات نحو 20,000
منزل.
كذلك� ،أحرزت دولة الإمارات تقد ًما يف جمال حت�سني كفاءة الطاقة .وينطوي اال�ستثمار يف
كفاءة ا�ستخدام الطاقة على �إمكانيات �أعلى للإدارة االقت�صادية الفعالة النبعاثات الكربون
باملقارن ًة مع زيادة �إمدادات الطاقة ،ولهذا ،تعد كفاءة الطاقة �إحدى الق�ضايا ذات الأولوية
بالن�سبة لدولة الإمارات .وقد �شرعت دبي يف تطبيق ا�سرتاتيجيتها للطاقة النظيفة  ،2050التي
تهدف خلف�ض ا�ستهالك الكهرباء واملياه بن�سبة  ٪20بحلول عام  2020و ٪30بحلول عام .2030
وتتمحور املبادرات الرئي�سية يف جمال كفاءة الطاقة حول تنظيم املباين اخل�ضراء و�إعادة
ت�أهيلها ،وتربيد املناطق ،و�إعادة ا�ستخدام املياه العادمة ،واملعايري واملل�صقات اخلا�صة بالأجهزة
و�أنظمة الإ�ضاءة.
دولة الإمارات ت�شيد مد ًنا م�ستدامة .ت�ضم «مدينة م�صدر» يف �أبوظبي و«املدينة امل�ستدامة» يف
دبي عد ًدا من تدابري الكفاءة يف ت�صميم املباين وهند�سة املناظر الطبيعية ،كما �أن �إعطاء
الأف�ضلية للتقنيات الذكية على تلك التقليدية يف عمليات تقدمي العطاءات يعد �ضمن الإ�شارات
القوية للأهمية التي حتظى بها «الكفاءة» على �صعيد ال�سيا�سات .ويعزز هذا التوجه �أجندة
التنويع االقت�صادي يف البالد ،حيث يخلق املزيد من الطلب على املنتجات واخلدمات والتكنولوجيا
اخل�ضراء .ويف احلقيقة ،تعيد جهود دولة الإمارات يف بناء املدن اخل�ضراء تعريف منهجيات
ٍ
كمركز عاملي لل�شركات النا�شئة يف جمال
التخطيط احل�ضري ،وتتيح لها �أن تتبو�أ مكان ًة بارزة
التكنولوجيا النظيفة ،وال�شركات اخل�ضراء ال�صغرية واملتو�سطة ،واملكاتب الإقليمية لل�شركات
متعددة اجلن�سياتً ،
ف�ضل عن امل�ؤ�س�سات الأكادميية والبحثية والتنموية.
ربا دول ًيا ملناق�شة ق�ضايا االقت�صاد الأخ�ضر .تتوىل دولة الإمارات
وفرت دولة الإمارات من ً
توجيه دفة النقا�ش  الدويل حول ق�ضايا النمو الأخ�ضر والتغري املناخي من خالل ا�ست�ضافة
م�ؤمترات رفيعة امل�ستوى جتمع كبار �صناع القرار والقادة حول العامل .وت�شمل هذه امل�ؤمترات،
على �سبيل املثال ال احل�صر ،القمة العاملية للحكومات ،و�أ�سبوع �أبوظبي لال�ستدامة ،والقمة
العاملية لالقت�صاد الأخ�ضر ،وامل�ؤمتر العاملي لل�شراكة من �أجل االقت�صاد الأخ�ضر.
و�إ�ضاف ًة �إىل املحطات املف�صلية امل�شار �إليها �آن ًفا ،ي�ستعر�ض الجدول أدناه بع�ض �أوجه التقدم
الكبري الذي حققته دولة الإمارات يف م�ساعيها لتحقيق النمو الأخ�ضر �سريع اال�ستجابة للتغري
املناخي يف �إطار «الأجندة اخل�ضراء».
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امل�صدر� :شركة م�صدر

امل�صدر :املدينة امل�ستدامة يف دبي
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•

تعديل تعرفة الطاقة الكهربائية :تقوم هيئات املياه والكهرباء يف جميع �أنحاء الدولة ب�إجراء �إ�صالحات
تتعلق بتعرفة ا�ستهالك الطاقة

•

الإنارة العامة� :أ�صدرت �أبوظبي �أول دليل للمعايري واملوا�صفات اخلا�صة بالإنارة العامة يف منطقة
ال�شرق الأو�سط ي�ستهدف  -ح�سب التقديرات  -توفري  ٪67من الطاقة امل�ستخدمة و ٪80من انبعاثات
الكربون مقارنة باملمار�سات والتقنيات احلالية.

•

تطبيق  برناجما
عدادات ذكية :تعيد ال�شبكات الذكية تعريف ا�ستهالك الطاقة يف دولة الإمارات ،وقد مت
ً
للقيا�س الذكي ي�ستهدف �أمتتة قراءة عدادات املياه والكهرباء .كما �ستقوم دبي بتثبيت مليون عداد ذكي
يف ال�شقق والفلل خالل خم�س �سنوات.

•

احلد من حرق الغاز :الإمارات هي �أول دولة يف املنطقة تتجه نحو حتقيق �سيا�سة احلرق ال�صفري
للغاز ،وهي تن�ص حال ًيا على �أن العمليات التي تراعي �سيا�سة احلرق ال�صفري للغاز  ،و�أن احلرق غري
م�سموح به �إال يف الظروف القهرية.

•

التقاط الكربون وتخزينه� :سيت�ضمن م�شروع جممع ح�صيان للطاقة بتقنية الفحم النظيف بدبي،
واملقرر االنتهاء منه بحلول عام � ،2023شروطً ا لدمج عمليات التقاط الكربون وتخزينه .وتعد �شركة
�أبوظبي اللتقاط الكربون «الريادة»� ،أول من�ش�أة اللتقاط الكربون وا�ستخدامه وتخزينه يف قطاع �صناعة
احلديد/ال�صلب ،حيث �ست�سهم يف التقاط ما ي�صل �إىل  800,000طن مرتي من غاز ثاين �أك�سيد الكربون
�سنوي ًا.
ا�ستدامة« :ا�ستدامة» هي املبادرة الأوىل من نوعها يف املنطقة العربية ،كما تعد واحد ًة من �أكرث املبادرات
التحولية ت�أث ًريا حتى الآن يف حت�سني كفاءة �أداء املباين اجلديدة يف �أبوظبي ،حيث ت�سهم يف تعزيز
ت�صنيف اال�ستدامة يف مراحل الت�صميم ،والتخطيط ،والبناء لكافة م�شاريع التطوير احل�ضري اجلديدة.

•

معايري البناء الأخ�ضر :و�ضعت دبي الئح ًة �إلزامي ًة حتدد ال�شروط واملوا�صفات واملعايري الواجب
مراعاتها فيما يتعلق بكفاءة ا�ستخدام الطاقة يف جميع املباين وكذلك كفاءة املوارد كاملياه واملواد
والنفايات .وقد �شيدت املباين االحتادية وف ًقا ملعايري املباين اخل�ضراء املطبقة يف جميع �أنحاء البالد.

•

�شركات خدمات الطاقة :ت�أ�س�ست «�شركة االحتاد خلدمات الطاقة» لت�سهيل �إن�شاء �سوق ل�شركات
خدمات الطاقة وتطوير م�شاريع كفاءة الطاقة ،مع الرتكيز على تقنيات الكفاءة ،و�إعادة ت�أهيل املباين،
وتربيد املناطق ،وبناء القدرات بهدف حتديث  30,000مبنى بحلول عام .2030

•

املوا�صالت العامة :ت�سعى دولة الإمارات إىل رفع ن�سبة االعتماد على املوا�صالت العامة وذلك من خالل
تطوير البنية التحتية للموا�صالت العامة

•

املركبات اخل�ضراء :من املتوقع �أن ينمو �أ�سطول دبي من �سيارات الأجرة الهجينة الفاخرة لي�صل �إىل
ن�صف �سيارات الأجرة العاملة يف الإمارة بحلول عام  ،2021وهو عدد يقدر بنحو � 4750سيارة �أجرة.
وعالوة على ذلك ،فقد انتهت «هيئة كهرباء ومياه دبي» من تركيب  100حمطة �شحن كهربائية يف مواقع
خمتلفة مثل حمطات الوقود ومواقف ال�سيارات واملباين الإدارية.

•

معايري كفاءة ا�ستهالك الوقود� :أعلنت دولة الإمارات يف �شهر �سبتمرب عام  2016عن معايري كفاءة
ا�ستهالك وقود املركبات املزمع تطبيقها عام  .2017وتعترب خطة �شركة برتول �أبوظبي الوطنية (�أدنوك)
و «موا�صالت الإمارات» لالعتماد على الغاز الطبيعي امل�ضغوط ً
مثال على الدفع باجتاه التحول �إىل
ا�ستخدام الوقود النظيف.

المياه والكهرباء

النفط والغاز

•

المباني

النقل
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النفايات

•

حتويل النفايات �إىل طاقة :يوجد حال ًيا عد ٌد من مرافق حتويل النفايات �إىل طاقة يف مرحلة الإن�شاء �أو
بانتظار املوافقات يف دولة الإمارات ،ومن املتوقع �أن تعالج هذه املن�ش�آت �سنو ًيا ما ي�صل �إىل  2مليون طن
من النفايات ال�صلبة البلدية بحلول عام .2020

•

�إعادة تدوير النفايات :تقود ال�شارقة امل�سرية الطموحة لتحويل النفايات بعيد ًا عن املكبات ٍ
ب�شكل كامل،
حيث تعالج �شركة ال�شارقة للبيئة (بيئة) حوايل  100,000طن من النفايات يوم ًيا ،يعاد تدوير  ٪67منها.

•

�إدارة املياه العادمة :يجري حال ًيا �إن�شاء �شبكة �ضخمة لل�صرف ال�صحي يف �أبوظبي ،و�ستبلغ القدرة
اال�ستيعابية لربنامج تطوير النفق اال�سرتاتيجي بالإمارة  1.7مليون مرت مكعب يوم ًيا بحلول عام ،2030
و�سيتم ا�ستخدام مياه ال�صرف املعاجلة لأغرا�ض الري يف املدينة.

•

عمليات ت�صنيع �أكرث مراعا ًة للبيئة :جنحت دبي يف خف�ض كثافة غازات الدفيئة يف الإنتاج بن�سبة ٪12
خالل خم�س �سنوات .ومن �أهم العوامل التي �ساهمت يف حتقيق هذا النجاح جهود �شركة الإمارات
العاملية للأملنيوم يف حتقيق الكفاءة احلرارية بن�سبة  ٪ 48-46بف�ضل اعتماد التوليد امل�شرتك للكهرباء
و�إعدادات الدورة املركبة ملحطات توليد الطاقة.

•

حت�سني عمليات �إنتاج الإ�سمنت� :شرع منتجو الإ�سمنت بدولة الإمارات يف ا�ستخدام مواد �صديقة للبيئة
يف ت�صنيع اخلر�سانة ،وهو توجه تتجاوز منافعه الفوائد البيئية لت�شمل تقليل التكلفة و�إطالة عمر املن�ش�آت.

•

تنمية ال�سياحة امل�ستدامة :يف �إطار امل�ساعي الرامية لدمج مبد�أ اال�ستدامة يف اال�سرتاتيجيات ال�سياحية،
تبنت  �إماراتا �أبوظبي ودبي �إطار ًا لل�سياحة امل�ستدامة ،وطورتا �أدلة �إر�شادية للفنادق اخل�ضراء ،كما
أي�ضا جوائز لل�سياحة اخل�ضراء.
�أقرتا � ً

•

تعزيز ال�سياحة البيئية :يف الوقت الذي مت�ضي فيه البالد نحو التحول �إىل وجهة رئي�سية لقطاعي
ٍ
بوجهات مثل «جزيرة �صري بني يا�س» و «حممية
الرتفيه والأعمال ،ف�إن تنويع خيارات ال�سياحة البيئية
دبي ال�صحراوية» و «متنزه القرم الوطني ب�أبوظبي» ي�سهم يف رفع الوعي العام والتقدير للنظم البيئية
الثمينة التي متتلكها دولة الإمارات.

•

الزراعة املائية (بدون تربة) :تبنت دولة الإمارات الزراعة املائية كنمط للتكيف مع املناخ ال�صحراوي
اجلاف ،وذلك من خالل تعزيز كفاءة ا�ستخدام املياه وحت�سني نوعية املحا�صيل .وتتيح الزراعة املائية
منو املحا�صيل يف حماليل غنية باملغذيات ً
بدل من الرتبة ،وهناك بالفعل  87مزرعة جتارية يف دولة
الإمارات ت�ستفيد من هذه الطريقة.

•

الزراعة الع�ضوية� :أ�ضفت دولة الإمارات الطابع امل�ؤ�س�سي على الزراعة الع�ضوية من خالل اعتماد
نظام لإ�صدار �شهادات االعتماد لكافة املنتجات الغذائية املحلية وامل�ستوردة املنتجة بطريقة الزراعة
الع�ضوية .وتوفر املزارع الع�ضوية الكثري من فر�ص العمل من خالل التوا�صل املبا�شر مع املراكز والأ�سواق
التجارية وجتار التجزئة لإن�شاء �سوق دائمة للأغذية الع�ضوية.

•

مبادلة لال�ستثمارات املاليةُ :ي ْ�س َت ْث َمر جزء من �صندوق مبادلة يف جمموعة وا�سعة من �شركات الطاقة
املتجددة والتكنولوجيا النظيفة لتمكينها من حتقيق كامل �إمكاناتها مبا يتما�شى مع ر�سالة ال�شركة
و�أهداف التنمية ال�شاملة لدولة الإمارات.

•

�صندوق دبي الأخ�ضر� :سيدعم ال�صندوق تنفيذ الربامج وامل�شروعات القابلة للتطبيق لتعزيز االقت�صاد
الأخ�ضر بقيمة �إجمالية تبلغ  100مليار درهم ( 27مليار دوالر) ،بهدف توفري ر�أ�س مال �أويل ي�ضاف �إىل
موارد امل�ستثمرين املحليني والدوليني لت�سريع ا�ستيعاب املنتجات واخلدمات اخل�ضراء.

8

التصنيع

السياحة

الزراعة ومصائد
األسماك

الخدمات المالية

8.8دولة الإمارات العربية املتحدة ،وزارة البيئة واملياه - 2014 ،تقرير حالة االقت�صاد الأخ�ضر بدولة الإمارات العربية املتحدة.
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 .4أدوات التمكيــن :وســائل التنفيــذ

يعتمد نجاح الخطة الوطنية للتغير
المناخي في تحقيق مخرجاتها األساسية
على عدد من المحفزات الرئيسية
من بينها التمويل ،وبناء القدرات ،واحلوكمة ،واملتابعة والتقييم ،والتثقيف
والتوا�صل ،والتعاون الدويل .وتعد اال�ستفادة من �أدوات التمكني الرئي�سية املذكورة
ً
�شرطا �أ�سا�س ًيا للتنفيذ الفعال للخطة الوطنية للتغري املناخي.
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 1-4التمويل األخضر المبتكر

ال يتوق ��ف التموي ��ل الأخ�ضر املبتكر عن اكت�س ��اب املزيد م ��ن الزخم بدولة الإمارات ،ولك ��ن ال تزال هناك
حاج ��ة لتطبيق �أطر و�سيا�س ��ات و�أنظمة ت�س ��هل الربط بني امل�ش ��اريع القابل ��ة للتمويل واملمول�ي�ن .ويف هذا
حتديات �أخرى �ش ��ملت املخاطر العالية لال�ستثمارات اخل�ضراء ،وفرتة
ال�صدد� ،أبرزت امل�ؤ�س�س ��ات املالية
ٍ
اال�سرتداد الطويلة ،وربحية امل�شاريع اخل�ضراء.
وي�شكل التوجه الإيجابي ال�سائد نحو تعزيز اال�ستدامة القوة املحركة وراء تزايد عدد امل�ؤ�س�سات املالية الإماراتية التي تقدم
منتجات وخدمات التمويل الأخ�ضر ،وهو ما يتجلى بو�ضوح يف الدمج املنهجي ملفاهيم اال�ستدامة يف عملياتها و�إجراءاتها
تهديدا
االعتيادية .كما ينظر �إىل التغري املناخي ،والظواهر املناخية القا�سية والعوامل البيئية باعتبارها خماطر رئي�سية متثل
ً
لل�شركات وقطاع الأعمال .وتتنوع الدوافع املحفزة للتمويل الأخ�ضر يف دولة الإمارات بني االلتزام بامل�س�ؤولية االجتماعية امل�ؤ�س�سية،
وخف�ض التكاليف وحت�سني الكفاءة وال�سمعة ،وتعزيز قيمة العالمة التجارية.
9

االعتبارات الحكومية

ت�سليط ال�ضوء على نوعية الدعم �أو الت�سهيالت العاجلة التي ميكن �أن تقدمها احلكومة لتو�سيع وت�سريع ا�ستيعاب التمويل
الأخ�ضر يف دولة الإمارات ،وفيما يلي بع�ض العوامل املهمة )1( :توفري بيئة متكينية م�ستقرة وذات م�صداقية عن طريق
حت�سني ات�ساق ال�سيا�سات وتن�سيقها )2( ،وو�ضع �أنظمة وحوافز مالئمة للتقنيات اخل�ضراء )3( ،ودعم تطوير قدرات رواد
الأعمال و�أ�صحاب امل�شاريع وامل�ؤ�س�سات املالية اخل�ضراء.
اعتبارات المؤسسات المالية

�أ�صبحت املواءمة بني الأهداف التجارية وحتقيق اال�ستدامة االجتماعية والبيئية الأو�سع نطاقا �أم َرا �ضرور ًيا ال غنى عنه .ويتعني
نهجا جديدا للتقليل من خماطر الرتاخي يف اتخاذ ما يلزم من �إجراءات وزيادة فر�ص قطاع
على امل�ؤ�س�سات املالية �أن تتبنى ً
ٍ
ٍ
الأعمال ال�صديقة للبيئة .وميكن حتقيق ذلك عن طريق )1( :تبني ر�ؤية وا�ضحة ت�ضع اال�ستدامة يف �صميم ا�سرتاتيجية ال�شركات،
( )2و�ضمان �أرفع م�ستويات االلتزام باال�ستدامة )3( ،وتعزيز امل�ساءلة وال�شفافية ب�ش�أن ق�ضايا اال�ستدامة يف �أو�ساط الإدارة
العليا )4( ،والقيام بحمالت تثقيف وتوا�صل �شاملة على كافة امل�ستويات .وكخطوة �أوىل ،تعهدت �أكرث من  30م�ؤ�س�سة مالية  -تتخذ
من دولة الإمارات مق ًرا لها  -بااللتزام بدعم التمويل الأخ�ضر املبتكر مبوجب «�إعالن دبي ب�ش�أن التمويل امل�ستدام» الذي مت
التوقيع عليه و�إطالقه يف «الدورة  14الجتماع الطاولة امل�ستديرة العاملي  للمبادرة املالية لربنامج الأمم املتحدة للبيئة» ،التي
ا�ست�ضافتها دبي يف �أكتوبر .2016

9.9الإمارات العربية املتحدة ،وزارة البيئة واملياه ،وم�صرف الإمارات العربية املتحدة املركزي ،ومبادرة التمويل التابعة لربنامج الأمم املتحدة للبيئة،
 .2015حالة التمويل الأخ�ضر يف دولة الإمارات العربية املتحدة� :أول ا�ستبيان وطني عن م�ساهمات امل�ؤ�س�سات املالية يف االقت�صاد الأخ�ضر.
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 2-4بناء القدرات

تب ��دو �آفاق فر�ص العمل والطلب على كفاءات جدي ��دة يف جماالت االقت�صاد الأخ�ضر واعدة ،لكنها تتطلب
املهارات املنا�سبة.
توفري وتطوير جمموع ٍة من
ٍ
فمن املتوقع بحلول عام � 2030أن يوفر االقت�صاد الأخ�ضر يف دولة الإمارات حوايل  160,000فر�صة عمل جديدة .وبالتزامن مع
ذلك� ،سي�شهد قطاع التوظيف والعمالة ً
حتول من القطاعات التقليدية �إىل القطاعات �سريعة النمو ،التي ت�ساعد على النهو�ض 
باجلهود الرامية للتخفيف من �آثار التغري املناخي والتكيف معه ،مثل الطاقة النظيفة وال�صناعة اخل�ضراء وال�سلع واخلدمات
البيئية .و�ستخلق العديد من هذه الفر�ص وظائف خ�ضراء ذات قيمة م�ضافة عالية ،ولكنها �ستتطلب باملقابل م�ستوى �أكرث تطو ًرا
من املهارات واخلربات التقنية.
وبالتايل ،ف�إن الوفاء مبتطلبات االقت�صاد الأخ�ضر القائم على املعرفة ي�ستلزم بناء قدرات القوى العاملة يف البالد ،وهو ما ي�ستتبع
�إعادة توجيه �أنظمة التعليم والتدريب لتلبية االحتياجات النا�شئة ل�سوق العمل .وقد ك ُِّر�ست بع�ض الأن�شطة القائمة يف دولة الإمارات
بالفعل لإعداد القوى العاملة امل�ستقبلية لتلبية احتياجات االقت�صاد الأخ�ضر من خالل برامج تعليمية� ،أبرزها :مبادرة «�أجيالنا»،
وهو برنامج م�شرتك بني وزارة التغري املناخي والبيئة ووزارة الرتبية والتعليم لو�ضع مناهج درا�سية متعلقة باال�ستدامة البيئية،
ومبادرة «احلرم اجلامعي امل�ستدام» التي �أطلقتها هيئة البيئة� -أبوظبي ،وبرنامج «�سفراء الكربون» الذي �أطلقته هيئة كهرباء
ومياه دبي بالتعاون مع مركز دبي املتميز ل�ضبط الكربون (كربون دبي) ،وبرنامج «القادة ال�شباب لطاقة امل�ستقبل» ،وبرامج
متنوعة لبناء القدرات ينظمها «املعهد العاملي للنمو الأخ�ضر» ،وما يقرب من  20مقر ًرا درا�س ًيا تتعلق باال�ستدامة تقدمها م�ؤ�س�سات
التعليم العايل يف املرحلة اجلامعية وبرامج الدرا�سات العليا.

االستفادة من المواهب المحلية الشابة

ات�ساقًا مع �أهداف اال�سرتاتيجية الوطنية لتمكني ال�شباب وا�سرتاتيجية التوطني ،يركز نهج بناء القدرات يف دولة الإمارات
ملواكبة متطلبات التغري املناخي �أي�ضا على ال�شباب .ومن الأهمية مبكان �أن ن�شري �إىل �أن �سكان دولة الإمارات العربية املتحدة
عموما هم من فئة ال�شباب ،وقد حققت ن�سبة ال�سكان يف �سن العمل (الذين ترتاوح �أعمارهم بني � 64-15سنة) من ًوا مبعدل
ً
 ٪25بني عامي  2000و ،2015ومن املتوقع �أن يتوا�صل منو هذه ال�شريحة .وبالتايل ،ف�إن بناء القدرات واملهارات الفنية والإدارية
واملهنية يعد �أم ًرا بالغ الأهمية لإعدادهم لأدوار وم�س�ؤوليات �أكرث اخ�ضرارا يف امل�ستقبل.
التقييم الشامل لالحتياجات في مجال القدرات

حتتاج دولة الإمارات �إىل تقدير الفر�ص املحتملة وحتويل العمالة من القطاعات التقليدية �إىل قطاعات جديدة �سريعة النمو مثل
أ�سا�سا خلارطة طريق وا�ضحة املعامل حتدد املتطلبات
الطاقة النظيفة وال�صناعة املتقدمة وال�سلع واخلدمات البيئية ،لي�شكل ذلك � ً
املنتظرة ،على �صعيد املهارات والقوى العاملة ،وحت�شد اجلهود نحو حتقيقها.
التعاون الوثيق بين األوساط األكاديمية والقطاعات الخضراء

حدا ال ي�ستهان به وهو و�ضع يجب معاجلته لت�سهيل التحول
بلغ م�ستوى غياب التوافق والتن�سيق بني �سوق العمل والقطاع التعليمي ً
الناجح نحو اقت�صاد �أخ�ضر .وعليه ،ي�صبح ت�شجيع الربامج التدريبية املوجهة لتلبية احتياجات االقت�صاد الأخ�ضر ،وتعزيز
الأ�سا�س الفكري للتقنيات واخلدمات اخل�ضراء ،ورفع م�ستوى مناهج التعليم العايل �أم ًرا حتم ًيا ال فكاك منه.
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�س ��يتوىل «جمل� ��س الإمارات للتغري املناخ ��ي والبيئة» الإ�ش ��راف على تنفيذ اخلط ��ة الوطنية
جمل�س ��ا للحوكمة ي�ضم ممثلني م ��ن القطاعني احلكومي االحتادي
للتغري املناخي ،باعتباره ً
واملحلي �إ�ضافة �إىل القطاع اخلا�ص .و�س ��تتوىل «وزارة التغري املناخ ��ي والبيئة» مهام الأمانة
العامة للمجل�س.
نهج متعدد القطاعات ي�ضم العديد من الأطراف املعنية من خالل �إ�شراك
يقوم هيكل احلوكمة املقرتح على ٍ
خمتلف اجلهات  .و�سيجمع الفريق الفني العامل املزمع ت�شكيله عد ًدا كب ًريا من اجلهات الفاعلة بالقطاعني
احلكومي واخلا�ص وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين .و�سيتوىل جمل�س  الإمارات للتغري املناخي والبيئة امل�س�ؤولية
التنفيذية لر�صد التقدم املحرز يف اخلطة واعتماد �أن�شطة تنفيذها.

تحدد الخطة الوطنية للتغير المناخي المهام األساسية الالزمة لضمان إنشاء
نظام فعال للرصد والتقييم يحقق النتائج المرجوة منه على النحو التالي:
•

جمع البيانات

•

ا�ستخدام �أدوات ومنهجيات �سليمة ملعاجلة البيانات وحتليلها

•

�إبالغ النتائج  و�إتاحتها ل�صناع القرار

•

�إدارة دورة برنامج ال�سيا�سات ،ودمج عمليات مراجعة الأداء واال�ستفادة من املالحظات
التقييمية للأطراف املعنية

ستتولى "وزارة التغير المناخي والبيئة" المسؤولية األساسية لرصد وتقييم
الخطة الوطنية للتغير المناخي عبر اإلجراءات التالية:
•

حتديد م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية وتتبعها

• التن�سيق بني الكيانات والهيئات التي تتمتع بع�ضوية جمل�س الإمارات للتغري املناخي والبيئة
بخ�صو�ص مدخالت البيانات و�آخر امل�ستجدات ب�ش�أن التقدم املحرز
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•

�إعداد تقارير مرحلية �شاملة ومنتظمة ب�ش�أن التقدم املحرز

•

�إبالغ الأطراف املعنية ب�أهم امل�ستجدات ب�ش�أن التقدم املحرز
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 4-4التثقيف والتواصل

متث ��ل احلمالت الفعالة للتثقيف والتوا�صل ب�ش� ��أن التغري املناخي �أحد املكونات
الأ�سا�سية للخطة الوطنية للتغري املناخي.
وت�ستهدف هذه احلمالت حتقيق فهم �أو�سع و�أدق ملفهوم التغري املناخي و�آثاره يف دولة الإمارات.
حموري يف ح�شد جمموع ٍة �إيجابي ٍة وداعم ٍة من
وعالو ًة على ذلك ،ي�ضطلع التثقيف والتوا�صل بدو ٍر
ٍ
الأطراف املعنية يف القطاع احلكومي وقطاع الأعمال واملجتمع املدين طيلة فرتة تنفيذ اخلطة.
التثقيف والتوا�صل ال غنى عنهما يف كافة مراحل تنفيذ اخلطة الوطنية للتغري املناخي ،فخلق الوعي
والفهم  -منذ البداية  -جتاه التغري املناخي واملخاطر املرتبطة به والإجراءات ذات ال�صلة الهادفة
ملعاجلته (مثل �أدوات ال�سيا�سة العامة والربامج والأن�شطة) �سيكون له �أهمية حيوية يف هذا ال�صدد.
وباملثل� ،سيكون من املهم ن�شر الوعي ب�أدوار وم�س�ؤوليات الأطراف املعنية املت�صلة بالإجراءات
املناخیة ،وت�سليط ال�ضوء على النجاحات ون�شرها طيلة عملية التنفيذ .وميكن للأطراف املعنية
ٍ
ً
معلومات هام ٍة جتمع بني الدقة
م�ستقبل اعتما ًدا على ما يتم تقدميه من
اتخاذ قرارات م�ستنرية
وح�سن التوقيت حول تنفيذ اخلطة الوطنية للتغري املناخي.

ستنطلق حملة دولة اإلمارات للتثقيف والتواصل بشأن الخطة الوطنية
ومستعد التخاذ
ٍ
وداعم
مستنير
مجتمع
طموح لبناء
للتغير المناخي يحدوها
ٍ
ٌ
ٍ
ٍ
ً
مستعينة باألهداف التالية لتحقيق ذلك:
إجراءات بشأن التغير المناخي،
•

تعزيز الوعي والفهم العام لظاهرة التغري املناخي ،وغر�س  ال�شعور ب�ضرورة التحرك
وامل�س�ؤولية عن اتخاذ ما يلزم من �إجراءات يف هذا ال�صدد

•

تقدمي معلومات وافرة ودقيقة للفئات امل�ستهدفة عن �أهمية الت�صدي للتغري املناخي ،وما
ميكنهم القيام به للم�ساهمة يف التخفيف من حدته والتكيف معه

•

�إطالع الفئات امل�ستهدفة على اجلوانب ذات ال�صلة بتنفيذ اخلطة الوطنية للتغري املناخي،
والت�أكد من اتخاذهم مواقف �إيجابي ًة داعمة لتقدمها

�ستقود وزارة التغري املناخي والبيئة حملة التثقيف والتوا�صل من خالل توحيد جهود و�أفكار �أكف�أ
ال�شركاء والأطراف املعنية و�أكرثهم ت� ً
أهل لهذه املهمة ،مبا يف ذلك الكيانات احلكومية
وال�صناعية واالجتماعية وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص واملنظمات غري احلكومية والأو�ساط
الأكادميية واملجموعات ال�شبابية وو�سائل الإعالم.
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�إ�ضاف ًة �إىل حتقيق الأهداف الوطنية ،تلتزم دولة الإمارات بالتزاماتها الدولية
مث ��ل اتفاق باري� ��س للمناخ و�أه ��داف التنمية امل�س ��تدامة .وقد �ش ��اركت الدولة
بفاعلي ��ة يف املفاو�ض ��ات الدولي ��ة ب�ش� ��أن التغ�ي�ر املناخ ��ي والتنمية امل�س ��تدامة
ل�ضمان حماية م�صاحلها.
إ�سهامات جوهري ًة با�ست�ضافتها ٍ
ٍ
لعدد من احلوارات واملنابر العاملية
كما تقدم دولة الإمارات �
رفيعة امل�ستوى  -مثل �أ�سبوع �أبوظبي لال�ستدامة والقمة العاملية للحكومات  -لتحفيز العمل
امل�شرتك وتعزيز التعاون العاملي يف جمال املناخ .وتقوم دولة الإمارات كذلك بدعم البلدان
النامية الأخرى عرب ٍ
عدد من املبادرات كان من بينها على �سبيل املثال تقدمي متويل قريبة من  
مليار دوالر لن�شر الطاقة املتجددة.
ومن �أجل موا�صلة هذا الدور الريادي� ،ست�سعى دولة الإمارات �إىل �إيجاد كافة ال�سبل لتعزيز
قدراتها الفنية والتقنية عرب نقل التكنولوجيا وعرب �آليات التمويل املتاحة للدولة مثل ال�صندوق
الأخ�ضر للمناخ وبرنامج مرفق البيئة العاملي و�صندوق التكيف مع التغري املناخي.
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المرفق :مواءمة الخطة الوطنية للتغير المناخي مع استراتيجيات التنمية الوطنية

عام الإطالق

الإطار الزمني

ر�ؤية الإمارات 2021

الأجندة اخل�ضراء

اخلطة املناخية

2010

2015

2017

( 2021اليوبيل الذهبي لالحتاد)

على املدى املتو�سط (حتى  ،)2021وعلى املدى
الطويل (حتى عام  2030وما بعده)

2050 ,2030 ,2025 ,2020

املواءمة
ُتربز اخلطة املناخية الإجراءات الرئي�سية بحلول عام  2020باعتبارها خطوات فورية لدعم حتقيق �أهداف ر�ؤية الإمارات  ،2021و�ضمان عدم عرقلة م�سرية الدولة نحو
حتقيق الأهداف االقت�صادية بفعل الآثار املناخية  .
تتطابق اخلطة املناخية مع الأجندة اخل�ضراء من حيث الإطار الزمني على املديني املتو�سط والطويل ،ولكن مع وجود فرتات �أكرث حتديد ًا ( 2025و 2030و )2050من
�أجل الر�صد القوي والإبالغ عن التقدم املحرز.
ر�ؤية الإمارات 2021

الأجندة اخل�ضراء

اخلطة املناخية

2010

2015

2017

ر�ؤية الإمارات 2021

الأجندة اخل�ضراء

اخلطة املناخية

2010

2015

2017

�أن تكون دولة الإمارات �ضمن «�أف�ضل دول
العامل» بحلول عام 2021

و�ضع اخلطوط العري�ضة لهيكل الربنامج
واحلوكمة من �أجل تنفيذ ا�سرتاتيجية التنمية
اخل�ضراء ،و�إجراءات االقت�صاد الأخ�ضر،
واخلطوات املقبلة

معاجلة �أ�سباب و�آثار التغري املناخي ،وتعزيز
الأهداف االقت�صادية لدولة الإمارات ،وحتقيق
الأهداف البيئية واالجتماعية يف الوقت نف�سه

عام الإطالق
متعددة القطاعات (التغري املناخي)
متعددة القطاعات (التنمية اخل�ضراء)
�شاملة جميع القطاعات
التغطية
املواءمة
نظر ًا للطبيعة ال�شاملة للتغري املناخي ،تتقاطع اخلطة املناخية مع جمموعة وا�سعة من الق�ضايا املرتبطة ب�شكل مبا�شر بالتنمية اخل�ضراء والتنمية امل�ستدامة  .

عام الإطالق
الأهداف

املواءمة
متكن اخلطة املناخية من حتقيق �أهداف كل من ر�ؤية الإمارات  2021والأجندة اخل�ضراء من خالل حتويل ظاهرة التغري املناخي من حتديات �إىل فر�ص تنموية حتقق
نتائج �إيجابية اقت�صادي ًا وبيئي ًا واجتماعي ًا ،وتهدف �إىل �ضمان التكيف مع الآثار املناخية ،مما ي�ؤدي �إىل رفع جودة احلياة.

عام الإطالق
الرتكيز

ر�ؤية الإمارات 2021

الأجندة اخل�ضراء

اخلطة املناخية

2010

2015

2017

الأجندة الوطنية:
 .1جمتمع متالحم حمافظ على هويته
 .2جمتمع �آمن وق�ضاء عادل
 .3اقت�صاد معريف تناف�سي
 .4نظام تعليمي رفيع امل�ستوى
 .5نظام �صحي مبعايري عاملية
 .6بيئة م�ستدامة وبنية حتتية متكاملة

الركائز اخلم�سة (الأهداف اال�سرتاتيجية):
 .1اقت�صاد معريف تناف�سي
 .2التنمية االجتماعية وجودة احلياة
 .3البيئة امل�ستدامة واملوارد الطبيعية القيمة
 .4الطاقة النظيفة والعمل املناخي
 .5احلياة اخل�ضراء واال�ستخدام امل�ستدام
للموارد

الأولويات:
� .1إدارة انبعاثات غازات الدفيئة
 .2التكيف مع التغري املناخي
 .3التنويع االقت�صادي التنموي بالتعاون مع
القطاع اخلا�ص

املواءمة
تعد �أن�شطة التخفيف من �آثار التغري املناخي والتكيف معها عنا�صر �أ�سا�سية ت�ساعد يف حتقيق «بيئة م�ستدامة وبنية حتتية متكاملة» ،و «اقت�صاد معريف تناف�سي» يف ر�ؤية
الإمارات  ،2021وكذلك تعزيز جميع الأركان اخلم�سة للأجندة اخل�ضراء .وبينما تركز اخلطة املناخية على تغري املناخ ،ف�إن االقت�صاد والبيئة واملجتمع �سي�ستفيدون
جميع ًا من �آثارها الإيجابية.
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عام الإطالق
الهيكل

ر�ؤية الإمارات 2021

الأجندة اخل�ضراء

اخلطة املناخية

2010

2015

2017

(انطالق ًا من كونها ر�ؤية رفيعة امل�ستوى ،يتم
توزيع برامج حمددة يف جميع الوزارات
والهيئات).

 .1الربنامج الوطني لالبتكار الأخ�ضر
 .2برنامج التنويع الأخ�ضر
 .3برنامج البنية التحتية اخل�ضراء املتكاملة
 .4برنامج القوى العاملة واملواهب اخل�ضراء
 .5برنامج ر�أ�س املال الطبيعي واملرونة
 .6برنامج ال�سلع واخلدمات البيئية
 .7برنامج الإدارة املتكاملة للطاقة واملياه
 .8الربنامج الوطني للطاقة املتجددة  
 .9الربنامج الوطني لبيانات االقت�صاد
الأخ�ضر
 .10الربنامج الوطني للكفاءة يف ا�ستخدام
الطاقة واملياه
 .11الربنامج الوطني لتحويل النفايات �إىل
موارد
 .12الربنامج الوطني للنقل امل�ستدام

 .1النظام الوطني لإدارة انبعاثات غازات
الدفيئة
 .2اخلطة الوطنية للتكيف مع التغري املناخي
وتنفيذها
 .3التنويع االبتكاري بالتعاون مع القطاع
اخلا�ص

املواءمة
�ست�ضيف اخلطة املناخية قيمة من خالل �سد الثغرات امللحوظة التالية يف ال�سيا�سة املناخية )1( :عدم وجود نظام �شامل لإدارة انبعاثات غازات الدفيئة ونظام للر�صد
والإبالغ والتحقق ،و( )2عدم وجود تقييم �شامل لقابلية الت�أثر على امل�ستوى الوطني من �أجل توجيه �إجراءات التكيف مع التغري املناخي.
ويف الوقت نف�سه� ،سي�ؤدي الرتكيز على تطوير ال�صناعات اخل�ضراء �ضمن اخلطة املناخية �إىل تعزيز برامج الأجندة اخل�ضراء من خالل النهو�ض ب�أدوات و�آليات
ال�سيا�سات اخلا�صة بالتنويع االبتكاري بالتعاون مع القطاع اخلا�ص وتطوير الأ�سواق.

عام الإطالق
القيا�س 

ر�ؤية الإمارات 2021

الأجندة اخل�ضراء

اخلطة املناخية

2010

2015

2017

 51م�ؤ�شر ًا رئي�سي ًا للأداء الوطني

 41م�ؤ�شر ًا رئي�سي ًا للأداء الأخ�ضر

من املقرر �أن ترتكز م�ؤ�شرات �أداء اخلطة
املناخية على امل�ؤ�شرات الرئي�سية للأداء
الوطني والأداء الأخ�ضر.

املواءمة
�سيتم مواءمة جمموعة م�ؤ�شرات اخلطة املناخية مع امل�ؤ�شرات الرئي�سية للأداء الوطني اخلا�صة بر�ؤية الإمارات  2021وامل�ؤ�شرات الرئي�سية للأداء الأخ�ضر اخلا�صة
بالأجندة اخل�ضراء ،كما �ستتما�شى �إىل حد كبري مع �أهداف التنمية امل�ستدامة.

1010ر�ؤية الإمارات  2021هي اخلطة الوطنية للتنمية االجتماعية واالقت�صادية والبيئية يف دولة الإمارات ،التي حتدد املجاالت الرئي�سية للتنمية االجتماعية
واالقت�صادية ،وتدعو �إىل التحول �إىل اقت�صاد معريف متنوع .وتتلخ�ص هذه الر�ؤية املتكاملة يف «�إنه يف ظل احتاد قوي و�آمن ،يخطو الإماراتيون بثقة
وطموح ،مت�سلحني باملعرفة والإبداع لبناء اقت�صاد تناف�سي منيع يف جمتمع متالحم متم�سك بهويته ،ينعم ب�أف�ضل م�ستويات العي�ش يف بيئة معطاءة
م�ستدامة».
1111انظر ( )3املرجعية  -الأجندة اخل�ضراء.
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للمزيد من املعلومات �أو للآراء واملقرتحات

وزارة التغري املناخي والبيئة
�ص.ب ،1509 .دبي ،الإمارات العربية املتحدة
الربيد الإلكرتوينinfo@moccae.gov.ae  :

